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INLEIDING
Voor u ligt het schoolplan van OBS Het Volle Leven. 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 staat de school voor en wat zijn de doelstellingen
voor de komende vier schooljaren. Dit zal voorafgegaan worden door de uitgangspunten en ambities
van onze Stichting, De Haagse Scholen.
Voorts zullen wij inzoomen op ons onderwijskundig beleid. Hierbij wordt aangegeven wat de inhoud
is van ons onderwijs, hoe de school zorgt voor onze leerlingen en wat wordt verstaan onder het
pedagogisch klimaat en het didactisch handelen van de school. Daarnaast wordt benoemd welke
ambities en doelen de school voor de komende vier schooljaren heeft opgesteld.
Het schoolplan is leidend voor de jaarplannen van de school. Voorafgaand aan elk schooljaar wordt
een jaarplan opgesteld, waarin de onderwijskundige doelen en ambities uitgewerkt worden in
concrete acties. Het jaarplan wordt jaarlijks geëvalueerd en opnieuw vastgesteld in gesprek met
bestuur, team en MR. Dit schoolplan is tot stand gekomen met bijdragen van het team, de
onderwijsinhoudelijke werkgroepen, het managementteam en de ouder- en personeelsgeleding van
de medezeggenschapsraad.
Ter voorbereiding op het schrijven van dit plan is het volgende traject doorlopen.
1. Het team heeft een sterkte – en zwakteanalyse van de school en het team opgesteld.
Daarnaast heeft het team visies op leren, lesgeven en ons onderwijs in 2032 beschreven en
onder andere ambities op het gebied van zorg en begeleiding, de actieve rol van de leerling
en het betrekken van ouders bij het leerproces van hun kind geformuleerd.
2. Het managementteam (directie, bouwcoördinatoren, intern begeleiders) heeft via een
quickscan de basiskwaliteit geëvalueerd en ambities op het gebied van opbrengstgericht
werken en klassenmanagement ontwikkeld.
3. De onderwijsinhoudelijke werkgroepen taal, rekenen en ICT hebben een quickscan
afgenomen en geëvalueerd.
4. Met de coördinatoren van de onderwijsinhoudelijke werkgroepen begaafdheid, taal,
rekenen, overgang 2-3, De Vreedzame School, Diep Leren en ICT zijn 2 bijeenkomsten
gehouden. De samenhang van het beleid in het kader van onze missie en visie is besproken
en de ambities voor de volgende schoolplanperiode zijn gepresenteerd.
Relevante onderwerpen voor leerlingen komen tijdens een vergadering van de
leerlingenraad aan de orde.
5. Het concept schoolplan is besproken met het team en voorzien van aanvullingen van de
onderwijsinhoudelijke werkgroepen, het MT, bestuur en de medezeggenschapsraad.
6. Op 24 juni 2019 heeft de MR met het schoolplan ingestemd.
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ONZE SCHOOL EN HAAR OMGEVING
Naam

OBS Het Volle Leven

Brinnummer

19 TO

Adres

Rijslag 21 – 2587 BB – Den Haag

Telefoonnummer

070 - 3558454

Directeur

Richard Young

Emailadres

info@hetvolleleven.nl

Website

www.hetvolleleven.nl

De 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.

Schoolomschrijving en omgeving
Op Het Volle Leven zaten op 1 april 2019 582 leerlingen die over 22 groepen zijn verdeeld. Het aantal
leerlingen is de afgelopen jaren sterk toegenomen en volgens de prognoses zal het aantal leerlingen
de komende jaren nog toenemen. Dit betekent dat de school in het schooljaar 2022 – 2023 25
groepen zal tellen. Als gevolg hiervan werkt de school met een leerling plafond voor leerlingen die
nog 4 jaar worden en hanteren wij voor een aantal groepen een wachtlijst. De gemiddelde
groepsgrootte is 27 leerlingen voor de groepen 3 tot en met 8. Het Volle Leven wordt voornamelijk
bezocht door kinderen die in het voedingsgebied van de school wonen (Scheveningen Bad,
Rijslagkwartier, Belgisch Park, Oostduinen en Statenkwartier).

De school heeft een leerlingengewicht van 2%. Van de 582 leerlingen hebben 10 leerlingen een
gewicht van 0,3 en 4 leerlingen een gewicht van 1,7. Voor de meeste leerlingen is de
basisondersteuning voldoende. Voor 2% van de leerlingen is extra ondersteuning nodig. Deze
ondersteuning vindt plaats in de vorm van ambulante begeleiding. Op school zitten 6 leerlingen met
een individueel arrangement. In het document ‘Kenmerken Leerlingen’ staan de kenmerken per
groep beschreven en wat de consequenties voor de groep(en) en de school hiervoor zijn. In
schoolplan 2019 – 2023 OBS Het Volle Leven

4

algemene zin heeft de school, op grond van de kenmerken van de leerlingen, ambities geformuleerd
op het gebied van begaafdheid, eigenaarschap van de leerlingen, burgerschap, differentiatie en
toekomstgerichte competenties.
De ouders zijn gemiddeld theoretisch opgeleid. Veel ouders werken, waardoor kinderen toegewezen
zijn op de faciliteiten van de voor-, tussen- en naschoolse opvang. Een belangrijk kenmerk is ook het
relatief hoge percentage leerlingen met gescheiden ouders.
Uit cijfers van de gemeente Den Haag blijkt dat qua demografische ontwikkeling in ons
voedingsgebied het aantal jongeren (0-19 jaar) en de bevolkingsgroei tot 2023 toeneemt. Daarnaast
is het aantal één-ouder gezinnen is toegenomen. Tot slot heeft het overgrote deel van de inwoners
de Nederlandse nationaliteit. Het aantal inwoners met een overig westerse achtergrond volgt
daarna.
De school werkt intensief samen met 2Samen (www.2samen.nl). In gezamenlijkheid kunnen wij een
kindcentrum (De Beleving) aanbieden waarbij zowel de dagopvang (0-4 jaar), de peuteropvang en de
buitenschoolse opvang (bso 4-12 jaar) op een goede wijze zijn geregeld. Elke locatie van 2Samen
draagt een eigen naam. Op onze locatie is gekozen voor de naam “2Ontdekkers”.
In ons kindcentrum wordt gewerkt volgens één didactische en pedagogische visie op ontwikkeling en
educatie zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.
Medewerkers van de school, de buitenschoolse opvang, het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal
werken als één team samen. De beleving organiseert onderwijs en kinderopvang in doorgaande
lijnen en onder één dak, waar kinderen kunnen leren, beleven en ontdekken.
Uitgangspunten:
•
•
•
•

werken vanuit kwaliteit en professionaliteit;
werken met gedeelde verantwoordelijkheid;
gebruik van intensieve samenwerking;
het bieden van een veilige basis voor de kinderen.
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UITGANGSPUNTEN EN AMBITIES SCHOOLBESTUUR

Waarden van De Haagse Scholen
Strategisch beleid
“Wij bereiden onze leerlingen voor op de wereld van morgen”
De bijstelling van ons strategisch beleid is in volle gang.
Zoals bekend zal het strategisch beleid een concretisering/ verdieping zijn van het huidige
ingezette beleid. Waarmee de richting ongewijzigd blijft.
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. Pedagogischdidactische 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.

schoolplan 2019 – 2023 OBS Het Volle Leven

6

ONS SCHOOLCONCEPT
Missie en visie
Het Volle Leven: leren, beleven & ontdekken!

Missie
Op Het Volle Leven staan de leerlingen van jongs af aan volop in het leven. Ze worden in een veilig klimaat
voorbereid op de veranderende maatschappij waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de
leeromgeving. Hierbij speelt toekomstgericht onderwijs en aandacht voor natuur, cultuur en sport een
grote rol.

Visie
Op onze school…
1. Voelen leerlingen zich veilig en verbonden
Wij werken vanuit een positieve en democratische benadering binnen duidelijke grenzen aan een
pedagogisch klimaat, waarin kinderen zich veilig en verbonden voelen. Wij hebben De Vreedzame School
gekozen om ons hierbij te ondersteunen.
Toelichting:
Wij vinden het belangrijk dat de school een veilige en vertrouwde omgeving is voor onze leerlingen, hun
ouders en het team. Wij werken vanuit een positieve benadering binnen duidelijke grenzen aan een
pedagogisch klimaat waarin leerlingen zich veilig en verbonden voelen. Een veilig pedagogisch klimaat
is een voorwaarde om goed te kunnen leren. Het is bevorderlijk voor het leren en de motivatie van
leerlingen. Wij hebben het programma ‘De Vreedzame School’ gekozen om ons hierbij te ondersteunen.
De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en
democratisch burgerschap.
Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien
voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten indien
nodig met behulp van leerling mediatoren op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor
elkaar en voor de gemeenschap en staan open voor de verschillen tussen mensen.

2. Behaalt iedere leerling maximale leerresultaten
Wij werken opbrengstgericht voor de kernvakken rekenen, taal en lezen. Dit betekent dat wij voor iedere
leerling maximale leerresultaten willen behalen.
Toelichting
We streven (zo hoog mogelijke) opbrengsten na met betrekking tot met name taal, lezen en rekenen.
Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen presteren naar hun mogelijkheden en dat ze opbrengsten
realiseren die leiden tot passend (en succesvol) vervolgonderwijs. Op onze school gebruiken we een
leerlingvolgsysteem om de ontwikkeling van de leerlingen te monitoren (CITO LVS). Vervolgens
bespreken wij of de groep zich ontwikkelt in overeenstemming met de verwachtingen en of dat ook
geldt voor de individuele leerlingen. Als dat niet het geval is, dan worden op school-, groeps-, of leerling
niveau interventies afgesproken.
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3. Bereiden wij leerlingen voor op de toekomst
Wij leren de leerlingen 21ste-eeuwse vaardigheden te ontwikkelen, zodat zij op de toekomst worden
voorbereid.
Toelichting
Het onderwijsveld is de afgelopen jaren druk bezig met de vraag welke kennis en vaardigheden van
belang zijn om leerlingen voor te bereiden op een snel veranderende maatschappij. Veel van deze
vaardigheden worden samengevat onder de noemer 21ste-eeuwse vaardigheden. Vaardigheden als
samenwerken, communiceren, kritisch en creatief denken, maar ook mediawijsheid en ICTbasisvaardigheden moeten daarbij een plek krijgen in het onderwijs.
Diep leren
Op onze school werken wij aan ‘diep leren’. Dit is een manier van onderwijs geven waarbij leerlingen
werken vanuit onderzoeksvragen.
Wij werken naast cognitieve doelen ook doelgericht aan de volgende toekomstgerichte competenties:
Karakter, Burgerschap, Samenwerken, Communicatie, Creativiteit en Kritisch Denken. Dit noemen wij de
‘wortels’ van ons onderwijs. Om deze doelen te behalen bereiden wij activiteiten voor die wij ophangen
aan de ‘takken’ van diep leren: didactische werkvormen, externe leerpartners, de inzet van ICT en de
leeromgeving.

4. Maken wij bij het leren van de leerlingen optimaal gebruik van de leeromgeving
Ons gebouw is zo ontworpen, dat zelfstandig, samenwerkend en groepsdoorbrekend leren wordt
gestimuleerd. Het schoolterrein is ingericht om met de dieren en schooltuinen bij te dragen aan natuur-,
sport- en cultuureducatie.
Toelichting
In het schoolgebouw bevinden zich een aantal leer- en doepleinen waar leerlingen al vanaf groep 1/2
samen kunnen werken, leren en spelen. Verder zijn er een gymzaal en speellokaal om gerichte
sportactiviteiten te kunnen organiseren. Vanaf groep 2 krijgen de leerlingen bewegingsonderwijs van
een vakleerkracht. Op het schoolterrein bevindt zich een sportgedeelte, een ontdektuin, schooltuinen en
een dierenweide. Verder is er een tribune waar buitenvoorstellingen kunnen worden gehouden.
Door deze faciliteiten zijn er veel mogelijkheden om een extra accent te leggen op sport-, natuur- en
cultuuractiviteiten. Ook na schooltijd bieden we activiteiten op dit gebied aan.

5. Zien wij het leerproces en de zelfstandigheid van leerlingen als een gedeelde verantwoordelijkheid
van ouders, school en leerlingen
Wij leren de leerlingen verantwoordelijk te worden voor hun eigen leerproces en doelen te stellen. Wij
betrekken ouders hierbij.
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Toelichting
Leerlingen leren het beste als ze ervaren dat ze invloed hebben op hun leerproces. Als de leerling in
staat is zelfverantwoordelijkheid te nemen voor het leren, dan kan hij of zij blijven leren. Daarom
betrekken we leerlingen bij het stellen van doelen. Deze doelen maken we ook zichtbaar in de groep.
Door het zelfstandig werken aan een weektaak wennen de leerlingen aan het maken van keuzes en het
nemen van verantwoordelijkheid.
Door onderzoekend en ontwerpend leren te stimuleren zorgen wij voor betekenisvol onderwijs en
bereiken we een vorm van dieper leren.
Hierdoor is sprake van meer betrokkenheid bij de leerlingen en motivatie om taken uit te voeren en te
leren.
Wij vinden het belangrijk om een goede samenwerking tussen ouders en school te creeeren, waarbij
wederzijdse verwachtingen kunnen worden uitgesproken. Wij verwachten dat ouders de missie en visie
van de school onderschrijven. De school zorgt voor meerdere contactmomenten voor ouders en houdt
ouders op de hoogte van allerlei schoolzaken.
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Evaluatie schoolplan 2015 – 2019
Evaluatie Beloften De Haagse Scholen
Op basis van de doelen van het schoolplan 2015 – 2019 en de beloften van het ambitiestatement van
De Haagse Scholen is in 2016 een nieuwe missie en visie opgesteld. De missie en visie zijn samen met
het schoolplan en ambitiestatement leidend geweest voor onze schoolontwikkeling. Hieronder volgt
een korte samenvatting van de ingezette ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen vormen het
uitgangspunt voor de ambities en doelen voor de schoolplanperiode 2019 – 2023.
Beloften De Haagse Scholen
1.
2.
3.
4.
5.

Wij bereiden onze leerlingen voor op de wereld van morgen
Wij kennen ieder kind
Wij stimuleren verwondering en nieuwsgierigheid
Wij leren onze kinderen om samen te werken en samen te leven
Wij geven onze kinderen verantwoordelijkheid voor het eigen leren
6. Onze medewerkers onderzoeken en ontwikkelen hun kennis, houding en vaardigheden

Aan de hand van bovenstaande beloften is per punt een evaluatie opgesteld.
1. Wij bereiden onze leerlingen voor op de wereld van morgen
Sociaal-emotioneel leren
De school is in augustus 2016 gestart met de invoering van het programma van ‘De Vreedzame
School’. Dit invoeringstraject is in juni 2019 afgerond. De werkgroep bestaande uit intern
begeleiders, teamleden en directie zorgt voor de borging en de verdere ontwikkeling van sociaalemotioneel leren (veiligheidsplan).
NPDL
Na vooronderzoek heeft de school sinds augustus 2016 deelgenomen aan het internationale
partnerschap programma van New Pedagogies for Deep Learning met een duur van drie schooljaren.
Halverwege het tweede invoeringsjaar is besloten om toekomstgerichte competenties zonder hulp
van Turninlearning, de Nederlandse organisatie achter NPDL, op eigen wijze binnen ons onderwijs
verder vorm te geven.
2. Wij kennen ieder kind
Ondersteuning en begeleiding
De organisatie van de zorg is in 2016 hergeformuleerd in een beleidsdocument dat richtinggevend is
voor de zorg op onze school. Voor het opbrengstgericht werken, analyse van CITO LVS toetsen, het
opstellen van groepsplannen voor de kernvakken, de cyclus van groeps- en leerlingbesprekingen en
het opstellen van OPP’s zijn protocollen en procedures opgesteld.
In het schooljaar 2018 – 2019 heeft het MT voor de eerste keer school- en groepsdoelen
geformuleerd die het uitgangspunt vormen voor de te behalen resultaten in het midden en aan het
eind van het schooljaar. De doelen zijn in maart en juli 2019 door het MT geëvalueerd.
Begaafdheid
In 2015 is een beleidsplan (meer)begaafde) leerlingen opgesteld. Aan de hand van dit
beleidsdocument is een plusklas voor (meer) begaafde leerlingen opgestart en een start gemaakt
met een extra aanbod in de groep lijn voor (meer) begaafde leerlingen onder andere voor de vakken
rekenen en taal.
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3. Wij stimuleren verwondering en nieuwsgierigheid.
Diep leren
Verschillende vakgebieden, zoals cultuuronderwijs en wetenschap en techniek, worden geïntegreerd
met de thema’s van diep leren. De school werkt hieraan aan de hand van de jaarlijkse vooraf
bepaalde (schoolbrede) doelen. De aandachtspunten natuur, cultuur en sport zijn met deze thema’s
verweven. Voor het cultuuronderwijs is een cultuurplan opgesteld. Bij de thema’s van diep leren
wordt ook gebruikt gebruik gemaakt van ‘Cultuur op zijn Haags’. Cultuuronderwijs op zijn Haags
(COH) omvat leerlijnen voor acht culturele disciplines. Beeldende kunst, vormgeving & architectuur,
Cultureel erfgoed, Dans, Literatuur, Mediacultuur, Muziek, Theater en Interdisciplinair. De leerlijnen
zijn tot stand gekomen in een samenwerkingsverband van het Haagse culturele veld en het
basisonderwijs. Ze zijn zo geschreven dat de leerkracht zelf cultuuronderwijs kan geven
Op het gebied van wetenschap en techniek heeft nog geen visie en beleidsontwikkeling
plaatsgevonden.
Tijdens het werken aan de thema’s wordt nadruk gelegd op de toekomstgerichte competenties.
Hiervoor gebruiken wij de ‘rubrics’ die voor NPDL zijn ontwikkeld. Tijdens het werken aan de thema’s
worden afhankelijk van het thema 1 tot 2 competenties centraal gesteld.
De zelfstandige, verantwoordelijke, samenwerkende, onderzoekende, reflecterende en actieve rol
van leerlingen speelt tijdens het werken aan thema’s een belangrijke rol.
4. Wij leren onze kinderen om samen te werken en samen te leven
De school leert onze leerlingen om samen te werken en samen te leven door te werken met De
Vreedzame School. Niet alleen het schoolteam is geschoold. Ook de vrijwillige medewerkers van de
tussenschoolse opvang en de pedagogisch medewerkers van 2Ontdekkers hebben scholing gevolgd.
Dit betekent dat naast de school ook het Kindcentrum De Beleving een ‘Vreedzame school is’.
Samenwerken en samenleven komen niet alleen tot uiting door het geven van lessen van De
Vreedzame School. Ook wanneer de school werkt aan thema’s van diep leren speelt het
samenwerken tussen leerlingen een grote rol. Dat gebeurt niet alleen in de eigen groep.
Samenwerken vindt ook plaats met de leerlingen van de parallelgroepen of tussen leerlingen van
verschillende leeftijden.
5. Wij geven onze kinderen verantwoordelijkheid voor het eigen leren
In 2015 werd nog op klassikale wijze lesgegeven. Er was nauwelijks ruimte voor een eigen inbreng
van leerlingen. Hierdoor waren leerlingen over het algemeen niet gemotiveerd. Bovendien werd niet
gekeken naar de onderwijsbehoefte van de leerlingen. Anno 2019 kan gesteld worden dat op onze
school nog steeds overwegend klassikaal wordt lesgegeven, maar dat leerlingen meer
verantwoordelijkheid hebben gekregen voor het eigen leerproces. Onder andere door te werken aan
de hand van een weektaak.
Drie keer per jaar worden kindgesprekken gehouden. Tijdens die gesprekken worden onder andere
de leerdoelen besproken.
Tijdens het werken aan de thema’s van diep leren wordt gewerkt vanuit onderzoeksvragen die door
leerlingen zijn geformuleerd.
Onderzoekend en ontdekkend leren spelen hierbij een grote rol.
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6. Onze medewerkers onderzoeken en ontwikkelen hun kennis, houding en vaardigheden
De afgelopen schooljaren stond scholing van het hele team centraal. Onderwerpen die onder andere
aan bod kwamen, waren De Vreedzame School, NPDL (diep leren), DIM, opbrengstgericht werken,
KIJK (groepen 1/2), groepshandelingsplannen en EDI. De komende schoolplanperiode zal de wijze van
scholing veranderen. Leerkrachten zullen zich steeds meer specialiseren in een bepaald vakgebied of
onderwerp, waardoor onder andere tijdens studiedagen meer scholing op maat zal moeten worden
aangeboden.

Analyse
In het najaar van 2018 hebben wij, dat wil zeggen het team, MT en leden van de onderwijskundige
werkgroepen, ons onderwijs geëvalueerd. Het team heeft een sterkte-zwakte analyse opgesteld, de
quickscan basiskwaliteit is door het MT ingevuld en de leden van de werkgroep taal, rekenen en ICT
hebben een quickscan ingevuld en geëvalueerd.
1. Sterkte-zwakte analyse
De sterk-zwakte analyse van de school is uitgevoerd door het team. Ook zijn de kansen en bedreigingen voor
de school hierin meegenomen.

Sterk
1. Gebouw en omgeving met alle
mogelijkheden om onderwijs te geven.
2. Pedagogisch klimaat, De Vreedzame
School.
3. Enthousiasme en leergierigheid van het
team, goede teamspirit, veel kennis en
ontwikkelmogelijkheden.
4. EDI, Diep leren en up to date methodes.
5. Betrokken ouders, ouderraad en
informatie en communicatie naar
ouders.
6. Zorgstructuur en oog voor de
leerlingen.
7. Gymlessen door vakleerkracht.
Kansen
1. Groep doorbrekend onderwijs, benut
leerpleinen en duo’s.
2. Leeromgeving van de school benutten,
er zijn mogelijkheden leerlingen gebruik
te laten maken van de dierenwei.
3. Diep leren integreren, gebruik van C’s,
Staal mogelijkheid om eigenaarschap
van leerlingen te vergroten.
4. ICT, hardware in orde en laptops voor
onderbouw.

schoolplan 2019 – 2023 OBS Het Volle Leven

Zwak
1. ICT als leermiddel en ondersteuning/
mediawijsheid.
2. Klassikale onderwijs, te weinig benutten
van buiten leeromgeving en groep
doorbroken werken en kinderen zijn
geen eigenaar. Te veel gericht op
prestatie.
3. Houden aan afspraken.
4. De uitwerking van de missie en de visie
5. Te veel tegelijk, daardoor half- half en
zorg dat zaken geborgd zijn.

Bedreigingen
1. Tekort aan leerkrachten, waardoor
personeel druk ervaart. Daarnaast
groeit het gemiddelde aantal leerlingen
in de klas.
2. ICT, laptops die niet werken
3. Veel wisselingen in het team. Er zijn
veel parttimers, dus het is moeilijk om
afspraken te maken, bijvoorbeeld in
werkgroepen.
4. Genoeg draagvlak voor implementeren
nieuwe didactiek (angst voor half-half
werken i.p.v. goede basis, te veel
ontwikkelingen op de agenda (steeds
iets nieuws).
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In groepen heeft het team de volgende vraag beantwoord: “Met welke trends en ontwikkelingen
moeten we de komend jaren rekening houden?” Op basis van de uitkomsten is een top 5 gemaakt
1
2
3
4
5

ICT grotere rol laten spelen, Snappet
Diep leren/ 21-eeuwse vaardigheden in aanbod en rol leerkracht, Plusklas in de klas
Portfolio bewijs van eigen leren, leerlingen leren leren. Procesgericht onderwijs
Leerkrachten tekort
Meer tweetalige kinderen

Conclusies sterkte-zwakte analyse:
Er is een stevige basis voor de schoolontwikkeling. De afgelopen jaren is een inhaalslag gemaakt. De
leerkrachten zijn leergierig en willen zich ontwikkelen en professionaliseren. De ontwikkelingen die
zijn ingezet, moeten verder worden geïmplementeerd en geborgd worden. Onze missie en visie
vormen de kapstokken en zijn leidend voor onze onderwijsontwikkeling. De sterkte-zwakte analyse
vormt samen met de overige evaluatie-instrumenten de basis voor het formuleren van de ambities
voor de periode 2019 – 2023.
2. Quickscan basiskwaliteit (zelfevaluatie)
In oktober 2018 hebben de leden van het MT (intern begeleiders, bouwcoördinatoren en directie) de
quickscan basiskwaliteit ingevuld en besproken. De volgende verbeterpunten worden in de
planvorming opgenomen.
Aanbod
1. Het aanbod wordt afgestemd en sluit aan op de onderwijsbehoeften die kenmerkend zijn voor de
leerlingenpopulatie.
Kwaliteitscultuur
2. Het team werkt aan de voortdurende verbetering van de eigen professionaliteit. Bij de
ontwikkeling van de professionaliteit spelen behaalde resultaten van leerlingen een rol.
3. De school geeft de leraren een zelfstandige verantwoordelijkheid m.b.t. de beoordeling van de
onderwijsprestaties van de leerlingen.
Didactisch handelen
4. De leraren stemmen de instructies af op de behoeften van de groep en individuele leerlingen.
5. De leraren stemmen de opdrachten af op de behoeften van de groep en individuele leerlingen
(differentiëren).
6. De afstemming is gericht op zowel ondersteuning als uitdaging, afhankelijk van de behoeften van
de leerlingen.
7. De leraren creëren een leerklimaat waardoor de leerlingen actief en betrokken zijn.
Samenwerking
8. De school wisselt informatie uit met voorschoolse voorzieningen over leerlingen die uit een sociaal
zwakker milieu komen.
9. De school realiseert een doorgaande leerlijn (voorschoolse voorziening – school).
Resultaten
9. De cognitieve eindresultaten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de
leerlingenpopulatie verwacht mag worden.

schoolplan 2019 – 2023 OBS Het Volle Leven

13

3. Quickscans rekenen, taal en ICT
In oktober 2018 hebben de leden van de werkgroepen rekenen, taal en ICT de quickscan ingevuld en
besproken. De volgende verbeterpunten worden in de planvorming opgenomen.
Rekenen
1. De leraren zorgen voor een efficiënt klassenmanagement.
2. De leraren zorgen voor betrokkenheid van leerlingen.
Taal
1. In de groepen 1 en 2 werken de leraren methodisch (gestructureerd) aan de taalontwikkeling.
2. In de groepen 1 en 2 wordt gericht aandacht besteed aan klanken en letters.
3. In de groepen 1 en 2 zijn de leraren gericht op het ontdekken van leesproblemen
ICT
Op het gebied van ICT scoort de school zwak. Er een ICT-beleidsplan opgesteld, maar dat sluit
onvoldoende aan op de ontwikkelingen en op de dagelijkse praktijk. De school werkt nog niet
planmatig aan de realisering van ICT doelen. De doelen worden nog niet geëvalueerd.
Het ICT-aanbod is zwak en nog niet dekkend voor de kerndoelen. Er is nog onvoldoende samenhang
en de middelen worden nog niet in voldoende mate afgestemd op de individuele
onderwijsbehoeften van de individuele leerling. ICT wordt nog niet voldoende ingezet om het eigen
leerproces van leerlingen te bevorderen en ICT wordt nog onvoldoende ingezet voor het creëren van
een uitdagende leeromgeving of om in een betekenisvolle context te werken.
Voor het gebruiken van ICT voor het bieden van specifieke hulp bij leerachterstanden of
leermoeilijkheden scoort de school voldoende.

Ambities
Op basis van onze missie en visie, de evaluaties, analyses en de ambities van De Haagse Scholen
hebben wij voor de periode 2019 – 2023 voor de kwaliteitsgebieden die door de Inspectie voor het
Onderwijs wordt gehanteerd de volgende ambities voor onze school geformuleerd.
1. Onderwijsproces
Didactische vaardigheden/handelen
Op onze school:
- maken de leerkrachten de leerlingen verantwoordelijk voor hun eigen leerproces;
- zorgen de leerkrachten voor een uitdagende leeromgeving die de leerling uitnodigt
tot actief leren;
- leren de leerlingen samen te werken op een wijze die bij hun ontwikkelingsniveau
past.
Aanbod
Op onze school:
- wordt het onderwijsaanbod afgestemd op de onderwijsbehoeften die kenmerkend zijn voor onze
leerlingenpopulatie;
- brengen leerkrachten kennis en toekomstgerichte competenties bij die leerlingen nodig hebben;
- wordt gerichte aandacht besteed aan natuur, culturele ontwikkeling en lichamelijke gezondheid.
Zicht op ontwikkeling
Op onze school:
- beschikken de leerkrachten over expertise en vaardigheden voor het signaleren van
gedragsproblemen;
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- beschikken de leerkrachten over expertise en vaardigheden voor het signaleren van extra
ondersteuningsbehoefte bij kleuters;
- worden de effecten van de zorg op een zorgvuldige wijze geanalyseerd.
Opbrengstgericht werken
Op onze school:
- werken leerkrachten doelgericht vanuit een gesteld doel;
- richten de leerkrachten hun instructie en werkvormen op de doelen van de les;
- beschikken de leerkrachten over kennis en vaardigheden om resultaten adequaat te analyseren en
relateren aan hun eigen handelen;
- betrekken de leerkrachten de leerlingen bij het vaststellen van de doelen door middel van het
voeren van ontwikkelingsgesprekken (kindgesprekken);
- wordt opbrengstgericht gewerkt. Daarbij richten wij ons op de gemiddelde vaardigheidsscore van
de toetsen van het CITO-leerlingvolgsysteem. Voor elke toets hebben wij groeps- en schooldoelen
vastgesteld.
ICT
Op onze school:
- is een ICT beleidsplan waarin de huidige en toekomstige situatie is beschreven;
- maken de ICT doelen deel uit van een samenhangende visie op leren en onderwijzen;
- werken wij planmatig aan ICT doelen;
-vertoont het ICT aanbod samenhang, is gedifferentieerd en afgestemd op de onderwijsbehoeften
van de leerlingen;
- draagt ICT bij aan een uitdagende leeromgeving;
- wordt ICT gebruikt om leerlingen in toenemende mate de verantwoordelijkheid voor hun eigen
leerproces te krijgen
2. Schoolklimaat
Veiligheid en pedagogisch handelen
Op onze school:
- benoemen de medewerkers het gewenste gedrag;
- zorgen de leerkrachten ervoor dat de leerlingen op respectvolle wijze met elkaar omgaan;
- bevorderen leerkrachten het zelfvertrouwen van leerlingen;
- geven de leerkrachtenleerlingen positieve persoonlijke aandacht;
- komen leerkrachten de afgesproken regels en afspraken met leerlingen na.
- werken we aan de hand van het programma van ‘De Vreedzame School’.
3. Onderwijsresultaten
Op onze school:
- liggen de cognitieve eindresultaten op het niveau dat op grond van de kenmerken van de
leerlingenpopulatie verwacht mag worden.
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4. Kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur
Op onze school:
- werkt het team aan de voortdurende verbetering van de eigen professionaliteit;
- spelen bij de ontwikkeling van de professionaliteit behaalde resultaten van leerlingen een rol;
- hebben leerkrachten zeggenschap waar het gaat om het vakinhoudelijke en didactische proces in
de school.

schoolplan 2019 – 2023 OBS Het Volle Leven
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HET SCHOOLPLAN 2019-2023
Pedagogisch klimaat
“Op onze school voelen leerlingen zich veilig en verbonden”
Zoals in onze visie wordt aangegeven werken wij vanuit een positieve en democratische benadering
binnen duidelijke grenzen aan een pedagogisch klimaat, waarin kinderen zich veilig en verbonden
voelen. Een veilig pedagogisch klimaat is een voorwaarde om goed te kunnen leren. Het is
bevorderlijk voor het leren en de motivatie van leerlingen.
De school heeft voor De Vreedzame School gekozen om ons hierbij te ondersteunen. Met De
Vreedzame School besteden we aandacht aan basale sociale-emotionele en
burgerschapscompetenties die wenselijk zijn in een democratische samenleving. Voorbeelden zijn je
verplaatsen in een ander, op een democratische manier met elkaar beslissingen nemen, openstaan
voor verschillen tussen mensen, constructief conflicten oplossen, omgangsvaardigheden en
verantwoordelijkheid nemen voor de gemeenschap.
Wij willen kinderen zich niet alleen optimaal laten ontwikkelen in de cognitieve vakken, zoals taal en
rekenen, maar wij willen ook een bijdrage leveren aan de sociale en maatschappelijke vorming van
leerlingen. Dat het ook mensen worden die op hun beurt een bijdrage aan de samenleving zullen
leveren. Met elke generatie vormen we immers opnieuw onze samenleving.
Onze school dient ook een school te zijn waar álle kinderen zichzelf kunnen zijn en zich veilig en
prettig voelen. Alleen dan kunnen ze leren. We doen veel om sociale veiligheid te bevorderen en om
ongewenst gedrag zoals pesten te voorkomen. In ons beleidsplan ‘sociale veiligheid’ worden
preventieve maatregelen uitgewerkt.
De school wil alle leerlingen het gevoel geven dat ze onderdeel zijn van de leefgemeenschap die de
school en de klas vormen. Dat hun aanwezigheid ‘verschil maakt’ en dat de klas of de school minder
leuk zijn als hij of zij er niet bij is. Dit doen we onder andere door kinderen veel te laten
samenwerken met verschillende leerlingen (met behulp van coöperatieve werkvormen), door samen
omgangsafspraken te maken, samen te bedenken welke taken er in de klas zijn en die met elkaar
verdelen, of als klas presentaties voor andere klassen te verzorgen. In het begin van het schooljaar
besteden we veel aandacht aan de vorming van een positieve groep in alle klassen (met de lessen
van blok 1 van De Vreedzame School).
Het voorgaande heeft niet alleen betrekking op de groep, maar ook op de school. Het maakt veel uit
of leerlingen zich verbonden voelen met de school als geheel als zij de school als een gemeenschap
ervaren. Die gemeenschap bestaat dan uit alle andere leerlingen, alle leerkrachten en alle ouders.
We vinden het heel belangrijk dat alle leerlingen een goede relatie hebben met de leerkracht(en).
Dat is een belangrijke voorwaarde voor een gevoel van veiligheid. We vragen van onze leerkrachten
dat ze investeren in het leren kennen van de eigen leerlingen. Ieder kind moet voelen dat het ertoe
doet. De leerkrachten houden drie keer per jaar een kindgesprek met de leerlingen.
Als de klas een gemeenschap is, dan voelen leerlingen zich medeverantwoordelijk voor wat er
gebeurt in de klas. Bij ons op school krijgen leerlingen een stem, en leren zij die stem op een
verantwoorde wijze te gebruiken.
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We geven leerlingen niet zozeer een stem om op te komen voor hun eigenbelang, maar we willen
dat ze zich medeverantwoordelijk gaan voelen voor het algemeen belang. En daar zullen ze zich
eerder verantwoordelijk voor voelen als ze ook echt mogen meedenken en als ze serieus worden
genomen.
Zo werkt de school vanaf het schooljaar 2018 – 2019 met leerling mediatoren, een leerlingenraad en
met groepsvergaderingen om de verantwoordelijkheid te stimuleren. De school laat oudere kinderen
jongere kinderen helpen bij allerlei activiteiten.
Wij leren we de leerlingen dat ze op kunnen en moeten komen voor gepeste medeleerlingen. Als
laatste leren we onze leerlingen om verantwoordelijkheid te dragen voor hun leefomgeving en het
milieu, door de zorg voor dieren en de tuin aan hen toe te vertrouwen en hen te betrekken bij het
schoonhouden van de omgeving.
Basishouding
Op onze school werken we met 3 basisregels (basishouding). De basisregels, die in elke klas hangen,
zijn:
1. Wij houden rekening met elkaar.
2. Wij lossen conflicten samen op.
3. Wij zijn zuinig op onze spullen.
Meting sociale veiligheid
Twee keer wordt de sociale veiligheid gemeten door middel van het programma ‘SCOL’ (groepen 3
tot en met 8). Aan de hand van de resultaten stellen de intern begeleiders een analyse met
actiepunten op. De analyse wordt besproken tijdens een MT-vergadering en wordt met individuele
leerkrachten besproken tijdens een leerling- of groepsbespreking.
Ambities
Voor de ambities verwijzen wij naar bladzijde 15.
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Didactisch handelen
Uit de quickscan (zie bijlage) komt naar voren dat de school/leraren zicht hebben op de ontwikkeling
van de leerlingen. De onderwijsbehoefte van de groep en de individuele leerling worden in kaart
gebracht. De onderwijsbehoeften worden per groep in een actielijst genoteerd. Er wordt gewerkt
met groepsplannen.
Op basis daarvan zorgen de leraren voor gedifferentieerd en gestructureerd onderwijs: ze zorgen
voor leerstof, uitleg, opdrachten en begeleiding. Dit geldt voor zowel de groep als geheel als de
individuele leerling. Daarnaast variëren ze de leertijd afhankelijk van de onderwijsbehoeften. In het
schooljaar 2018 – 2019 is een start gemaakt met de invoering van het EDI-model. Daarvoor werd
de instructie voor de vakgebieden taal, lezen, rekenen en spelling wordt gegeven via model van
directe instructie (DIM) en werd er met 3 niveaugroepen gewerkt.
De afgelopen jaren heeft de school stappen gezet om de leerlingen meer bij het eigen leerproces te
betrekken en een actieve en zelfstandige leerhouding bij hen te creëren. Hiervoor worden drie keer
per schooljaar kindgesprekken gevoerd, wordt met weektaken gewerkt en zijn we in 2016 gestart
met de implementatie van diep leren (onderzoekend en ontwerpend leren).
In het schooljaar 2018 – 2019 is de nieuwe taalmethode ‘Staal’ voor de groepen 4 tot en met 8
ingevoerd. Deze methode sluit nauw aan bij de implementatie van ‘diep leren’.
In de tweede helft van het schooljaar 2018 – 2019 is onder begeleiding van adviseurs van het HCO
(Haags Centrum Onderwijs) gestart met de implementatie van EDI (Effectieve Directe Instructie) voor
de groepen 3 tot en met 8. Dit model is uitgangspunt voor de instructies van rekenen, taal, lezen en
spelling.
Via nascholing, klassenbezoeken door begeleiders en leden van het MT, wordt EDI de komende
schooljaren geïmplementeerd en geborgd.
Op het gebied van didactisch handelen verwachten wij op onze school dat de leerkracht:
- een taakgerichte werksfeer creëert;
- alle leerlingen actief bij de onderwijsactiviteiten betrekken;
- duidelijk instructie geeft;
- bepaalde denkprocessen hardop aan de leerlingen voordoet (modelen)
- expliciet lesgeeft in strategieën voor leren en denken;
- verschillende didactische werkvormen toepast;
- nagaat of leerlingen het lesdoel en de uitleg en heeft begrepen (controle van begrip);
- feedback geeft op het leer- en ontwikkelingsproces van de leerlingen

Diep leren
Op onze school werken wij aan ‘diep leren’. Dit is een manier van onderwijs geven waarbij leerlingen
werken vanuit onderzoeksvragen. Wij werken doelgericht aan de volgende toekomstgerichte
competenties: Karakter, Burgerschap, Samenwerken, Communicatie, Creativiteit en Kritisch Denken.
Dit noemen wij de ‘wortels’ van ons onderwijs. Om deze doelen te behalen bereiden wij activiteiten
voor die wij ophangen aan de ‘takken’ van diep leren: didactische werkvormen, externe leerpartners,
de inzet van ICT en de leeromgeving.
Het ‘diep leren’ komt voort uit het traject ‘New Pedagogies for Deep Learning’ dat in 2016 is gestart.
Helaas sluit ‘NPDL’ onvoldoende aan op de (Nederlandse) onderwijspraktijk. Daarom heeft de school
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hier een eigen invulling aangegeven en wordt onderzoek gedaan naar een vervolgtraject dat meer
aansluit bij de schoolontwikkeling.
Gedurende het schooljaar wordt gewerkt aan (schoolbrede)thema’s. Aan de hand van het stellen van
onderzoeksvragen wordt het thema ingevuld en staan de toekomstgerichte competenties centraal.
Het spreekt vanzelf dat tijdens de themaweken verschillende didactische werkvormen aan de orde
komen en leerkrachten verschillende didactische vaardigheden moeten inzetten.
Ambities
Voor onze schoolontwikkeling is het, gelet op onze leerling populatie en de resultaten van de CITO
LVS toetsen, belangrijk dat op het gebied van didactisch handelen en didactische vaardigheden, de
onderwijsbehoefte van de leerling centraal staat, waardoor de leerling actief en betrokken is. Uit
onderzoek blijkt dat onze leerling populatie bestaat uit een groot aantal leerlingen dat
bovengemiddeld presteert. De middengroep is vrij klein en een deel van de leerlingen heeft extra
ondersteuning nodig. De school heeft een aantal stappen gezet om meer aan te sluiten bij de
onderwijsbehoefte van onze leerlingen: er wordt bij de kernvakken gewerkt met 3 instructiegroepen,
er is een plusklas, er wordt meer gedifferentieerd, er worden verschillende didactische werkvormen
aangeboden en bij de wereld oriënterende vakken en bij diep leren werken wij deels projectmatig
waardoor leerlingen verantwoordelijkheid leren dragen voor hun eigen leerproces.
De bovengenoemde ontwikkelingen zijn de eerste stappen die de school heeft gezet om beter aan te
sluiten bij de onderwijsbehoefte van onze leerlingen. In de komende schoolplanperiode staat het
aansluiten van de onderwijsbehoefte van onze leerlingen nog steeds centraal. Op basis hiervan
hebben wij op het gebied van didactisch handelen de volgende ambities geformuleerd:
- de leraren stemmen de instructies, opdrachten en verwerking af op de onderwijsbehoeften van de
groep en individuele leerlingen;
- de afstemming is gericht op zowel ondersteuning als uitdaging, afhankelijk van de
onderwijsbehoeften van de leerlingen;
- de leerkrachten maken de leerlingen verantwoordelijk voor hun eigen leerproces;
- de leerkrachten zorgen voor een uitdagende leeromgeving die de leerling uitnodigt tot actief leren.
De daarbij behorende doelen om deze ambities te bereiken, worden in de op te stellen jaarplannen
uitgewerkt.
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ONDERWIJSKUNDIG BELEID
Overzicht van het onderwijs
In de onderstaande tabel wordt weergegeven hoe ons onderwijsaanbod eruitziet en welke
leermiddelen/ methodes wij hierbij gebruiken. Naast de wettelijk voorgeschreven inhouden zijn in
deze tabel onze eigen ambities en het daaraan gekoppelde aanbod ook terug te vinden. Onze eigen
ambities vloeien voort uit onze gezamenlijke ambities vanuit De Haagse Scholen en/of wat onze
leerling populatie ‘extra’ nodig heeft.

Leermiddelen / methodes
Schrijfdans (groepen 1/2)
Pennenstreken (groepen 3 en 4)
Handschrift (groepen 5 t/m 8)

Afspraken / aanvullende info
Aandachtspunt: voorbereidend
schrijven onderbouw

Onderzoek nieuwe methode
technisch lezen 2019 – 2020.
Implementatie 2020 – 2021.

Rekenen en wiskunde

Fonemisch bewustzijn – groepen
1-2 (2018)
Veilig Leren Lezen – Kim versie
(2017)
Staal (2018) – 4 t/m 8
Nieuwsbegrip – 4 t/m 8
Estafette (2011)
Wereld in Getallen (2015)

Engelse taal

Real English( 2014)

Aardrijkskunde

Meander (2012)

Geschiedenis

Brandaan (2012)

De natuur, waaronder biologie
en techniek
Maatschappelijke verhoudingen,
waaronder staatsinrichting
Geestelijke stromingen

Naut (2012)

Zintuigelijke en lichamelijke
ontwikkeling

Nederlandse taal

Expressie activiteiten

Bevordering sociale
redzaamheid, waaronder gedrag
in verkeer

Bevordering gezond gedrag
Schoolveiligheid/ welbevinden
van de leerlingen
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Onderzoek en aanschaf
rekenprogramma voor de
groepen 1 en 2 (2019 – 2020)
Onderzoek nieuwe methode in
het schooljaar 2021 – 2022
Onderzoek/implementatie nieuw
programma 2019 - 2020
Onderzoek/implementatie nieuw
programma 2019 - 2020
Onderzoek/implementatie nieuw
programma 2019 - 2020

Brandaan (2012)
Methoden Meander en Brandaan,
De Vreedzame School
Moet je doen – beeldende
vorming (2017)
Een, twee, drie, zing (2019)

Verkeersmethode Veilig Verkeer
Nederland.
Stap Vooruit (groep 4)
Op voeten en fietsen (groep 5 en
6)
Jeugdverkeerskrant (groep 7 en 8)
Meander
Schoolfruit (lessen)
Programma ‘De Vreedzame
School’ (2016)

Muziekonderwijs wordt
gedurende de schooljaren 20182019, 2019 – 2020 en 2020-2021
deels verzorgd door een
vakdocent muziek (subsidie
muziekimpuls)
Praktisch- en theoretisch
verkeersexamen in groep 7.
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Bevordering actief burgerschap
en sociale integratie overdragen
Kennis over/ kennismaking met
de diversiteit van de samenleving

Programma ‘De Vreedzame
School’(2016), thema’s diep leren
Wereld oriënterende methoden
De Vreedzame School

Onderzoekend en ontwerpend
leren

NPDL (2016)
Diep Leren (2017)

Cultuur

Cultuurschakel
Cultuur op zijn Haags
Diep leren
Software behorende bij de
methoden

ICT

Wetenschap en techniek

Onderdeel van de methode Naut.
Onderdeel van diep leren

Onderzoek of dit onderwerp
voldoende in de methoden aan
bod komt (2020 – 2021)
Onderzoek naar een programma
dat meer structuur biedt (2018 –
2019)
Beleidsplan cultuuronderwijs
aanpassen (2019 – 2020)
Onderzoek naar de invoering van
Snappet (2018 – 2019)
Gefaseerde invoering van Snappet
(schooljaar 2019 – 2020 en
verder)
Leerlijn en aanbod integreren in
de wereld oriënterende vakken
en/of programma onderzoekend
en ontwerpend leren
Inzetten ‘pittige plus torens’

Toelichting en ambities onderwijsaanbod
Hieronder wordt per vakgebied het onderwijsaanbod beschreven:

Onderwijskundige ontwikkeling in de onderbouw
In een ontwikkelplan voor de onderbouw (oktober 2018) zijn de doelen voor de onderbouw voor het
schooljaar 2018 – 2019 beschreven. Dit ontwikkelplan vormt ook de basis voor de ontwikkelingen in
de komende schooljaren. De doelen worden beschreven in een herzien ontwikkelplan en als bijlage
opgenomen in de op te stellen jaarplannen. Doelen uit het ontwikkelplan zijn onder andere:
1. er is een gezamenlijke visie over kleuteronderwijs;
2. doelen voor het jonge kind worden vastgesteld;
3. het volgsysteem ‘KIJK’ wordt door iedere leerkracht op de juiste wijze gehanteerd;
4. de activiteiten zijn doelgericht, beredeneerd en verweven in het aanbod; het ontwerpend en
ontdekkend leren staat hierbij centraal;
5. Er wordt een rekenmethode voor de onderbouw ingevoerd.

Taal- en leesonderwijs
Het toekomstbeeld voor 2023:
‘Een school waarin op niveau en op verschillende manieren plezier beleefd wordt aan lezen, leren
spellen en begrijpend lezen. Vanuit een spannend boek, een interessant artikel in een lesboek of
terwijl ze informatie zoeken via hun eigen tablet leren de leerlingen hun weg in onze taalrijke
leeromgeving. Daarnaast zijn we een school waarin we elke dag een moment hebben waarin
iedereen op school stilleest uit een boek vanuit de schoolbibliotheek.’
In 2023 willen we bereikt hebben dat er een taalrijke leeromgeving op Het Volle Leven is en is het
taalonderwijs geïntegreerd in de andere vakken. De essenties van het taalonderwijs worden
geautomatiseerd door les te geven volgens het EDI-model. Leerlingen krijgen feedback op hun taalen leesprestaties. Leerkrachten geven leerlingen die dat nodig hebben verlengde instructie of bieden
leerlingen verdiepingsmateriaal aan. Snappet helpt hierbij om leerlingen op hun eigen niveau te laten
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werken. Dit doen leerlingen zelf en daardoor worden ze eigenaar van hun eigen ontwikkeling. Dit
maken ze zichtbaar in hun portfolio. Een paar keer per jaar komen ouders, leerlingen en leerkrachten
bij elkaar om de voortgang te bespreken. Zo worden ouders betrokken bij het taal- en leesonderwijs.
Programma Fonemisch bewustzijn
In de groepen 1-2 wordt gewerkt met het programma Fonemisch Bewustzijn. Steeds vaker komen
leerlingen op jonge leeftijd in aanmerking met geschreven taal door bijvoorbeeld apps die gericht zijn
op klank- tekenkoppeling. Dat betekent dat op Het Volle Leven in een vroeg stadium moet worden
gesignaleerd welke leerlingen een ontwikkelingsvoorsprong hebben op beginnende geletterdheid of
zelfs al kunnen lezen bij de start op onze school. Ons aanbod is rijk, waardoor beginnende lezers
vroeg worden gesignaleerd. Op de weekplanning staat elke week twee keer een half uur taalspel
(fonemisch bewustzijn) gepland.
Het programma Fonemisch Bewustzijn maakt leerlingen bewust van klanken. Voor leerlingen die nog
in de ontluikende fase van het fonologische bewustzijn zitten, is dit voldoende. Voor leerlingen die al
verder zijn, koppelt het programma de juiste letter aan de klank. Op deze manier biedt het
programma ruimte voor differentiatie. Binnen een schooljaar komen alle klanken, ook de twee
tekenklanken, aan bod. Wanneer een leerling dus twee jaar in de kleutergroep zit, zal hij twee keer in
aanraking komen met alle klanken en letters. De activiteiten kunnen elk jaar verschillen. Daarnaast
zal de focus bij de jongere kleuters dus meer op het fonologische aspect liggen en bij oudere kleuters
op het fonemische aspect. De kleuters maken de geleerde klanken zichtbaar in een portfolio.
Door dit programma wordt verwacht dat leerlingen die dit programma twee jaar hebben gevolgd een
betere start kunnen maken in het aanvankelijk lezen.
Aanvankelijk lezen: Veilig Leren Lezen – Kim
Er wordt op Het Volle Leven in groep 3 gewerkt met de nieuwste versie van Veilig Leren Lezen (De
Kim-versie). Met Veilig Leren Lezen leren leerlingen steeds één nieuwe letter in combinatie met
eerder geleerde letters. Ze blijven de nieuwe letter herhalen in woorden en zinnen. Ook wordt al vlot
begonnen met het schrijven van de letters, zodat de letters nog beter beklijven. Elke kern heeft een
ander thema. Dit thema wordt visueel uitgewerkt in de klas. Het komt terug in posters, boeken,
woordkaarten en in de creatieve vakken.
Veilig leren lezen werkt met drie differentiatieniveaus: maan, zon en ster. In kern start wordt per
leerling het niveau bepaald. Leerlingen met een normale leesontwikkeling volgen de maanlijn.
Leerlingen die al leesvaardig zijn of een snelle groei doormaken volgen de ‘zonlijn’. Leerlingen die wat
meer moeite hebben met lezen volgen de sterlijn. Ze krijgen daarbij een steraanpak met verlengde
instructie, extra tijd en oefening op maat. Uiteraard wordt er regelmatig bekeken of een leerling nog
werkt in het juiste differentiatieniveau.
In de methode speelt het 'zoemend lezen' een belangrijke rol. Het zoemend lezen houdt in dat een
leerling tijdens het lezen van een woord de klanken aanhoudt en verbindt, bijvoorbeeld 'vvvisss'.
Daardoor zetten leerlingen sneller de stap naar het vloeiend en vlot lezen van woorden en zinnen.
Het hakken blijft belangrijk, maar dan voor het spellen.
Veilig leren lezen heeft een efficiënt leerlingvolgsysteem waarmee de leerkracht de vorderingen van
leerlingen op de voet kan volgen. Eventuele leesproblemen kunnen in een vroeg stadium
gesignaleerd en aangepakt worden. Per kern zijn er onder andere lettertoetsen, woordleestoetsen,
spellingtoetsen en fonementoetsen en later ook begrijpend-lezen-toetsen. De geleerde letters
maken de kinderen zichtbaar in het portfolio. Ouders zullen met de leerkracht en het kind in het
portfolio gesprek doelen stellen om verder te ontwikkelen.
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Technisch lezen: Estafette
De groepen 4 t/m 8 werken met de technisch lezen methode Estafette. Alleen de opdrachten uit het
werkboek die de leerlingen leeskilometers opleveren en/of waardevol zijn voor de leesvaardigheid
worden uitgevoerd. Dat betekent dat er tijd vrijkomt om zelfstandig of in tweetallen te lezen met
afwisselende leesopdrachten.
In het schooljaar 2019-2020 zal worden gekeken welke nieuwe technisch lezen methode we gaan
invoeren in het schooljaar 2020-2021.
Taal en spelling: Staal
Vanaf de groepen 4 wordt er gewerkt met StaalTaal en StaalSpelling. In het schooljaar 2018-2019 is
gestart met de methode StaalTaal en StaalSpelling. Deze nieuwe methode is gefaseerd ingevoerd,
eerst in de groepen 4 tot en met 7. In het schooljaar 2019-2020 zal Staal ook worden ingevoerd in de
groepen 8.
In StaalTaal wordt gewerkt met thema’s van vier weken. In de eerste twee weken vergaren de
kinderen nieuwe kennis die zij in week 3 toepassen in een eindproduct. Het eindproduct is
bijvoorbeeld een presentatie of publicatie. Deze zijn ook zichtbaar in het portfolio van de leerling.
In de vierde week maken de kinderen een toets. Op grond van de resultaten hiervan krijgt elk
kindgerichte extra instructie, herhaling of verrijking aangeboden, ook dit opgenomen in het portfolio.
De thema’s worden uitgebeeld met woordkaarten die aan de wand hangen.
In StaalSpelling wordt ook gewerkt met blokken van vier weken. In de eerst drie weken krijgen de
kinderen nieuwe spellingcategorieën aangeboden met de bijbehorende regel. Daarnaast biedt
Staal elk blok één nieuw grammaticadoel aan. Alle spellingcategorieën worden elke dag herhaald en
geoefend in een oefendictee. Zo wordt voorkomen dat spellingvaardigheden wegzakken. De spelling
categorieën hangen in elk klaslokaal aan de wand.
De komende jaren moet Staal geborgd worden. Staal wordt daarom elke bouwvergadering
besproken en er worden klassenbezoeken afgelegd. De resultaten van Spelling worden jaarlijks
gemonitord en aan de hand daarvan kunnen succeservaringen worden gedeeld.
StaalTaal en StaalSpelling zijn methodes waarmee goed gewerkt kan worden met het EDI-model. Bij
spelling is er elke les na de instructie een klassikaal dictee waarmee naar voren komt welke hiaten er
nog zijn. Door middel van controle van begrip vragen wordt dit duidelijk. Aan de hand van dit dictee
krijgt de les een vervolg en is er verlengde instructie.
Ook zal in het schooljaar 2019-2020 Snappet worden ingevoerd. Het is mogelijk om dan de
StaalSpellinglessen te verwerken via laptops. Het is dan nog beter mogelijk om gedifferentieerd te
werken en kinderen verwerkingsstof aan te bieden op hun eigen niveau.
Voor StaalTaal is dit niet mogelijk, maar voor de eindproducten die horen bij de verschillende
thema’s zijn de laptops wel in te zetten. Ze zullen gebruikt worden om informatie op te zoeken.
Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip
Vanaf groep 4 wordt gewerkt met de begrijpend lezen methode Nieuwbegrip. Leerlingen lezen
teksten over een actueel onderwerp. Aan de teksten zijn lees- en woordenschatoefeningen
gekoppeld met als doel om leerlingen actief en strategisch te leren lezen. De volgende
leesstrategieën worden geoefend: voorspelling en voorkennis activeren, ophelderen van
onduidelijkheden, samenvatten, vragen stellen en verbanden leggen.
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Vanaf groep vier wordt er thuis via basispoort gewerkt aan Nieuwsbegrip. Op deze manier betrekken
we ouders bij het taal- en leesonderwijs. Leerlingen maken wekelijks een oefening die hetzelfde
onderwerp heeft als het verhaal in de klas.
Bibliotheek
In het voorjaar van 2014 is een schoolbibliotheek ingericht die door ouders wordt beheerd. Dit heeft
een enorme impuls aan het leesonderwijs gegeven. Kinderen gaan graag naar de bibliotheek en
hebben plezier in lezen. Er is budget om jaarlijks nieuwe boeken voor de schoolbibliotheek aan te
schaffen. Ook wordt de bibliotheek zo aantrekkelijk mogelijk ingericht.
Groep 2X
Op Het Volle Leven is er de 2X groep. Groep 2X (2 eXtra) bestaat uit leerlingen die nog niet toe zijn
aan de overgang naar groep 3, maar wel behoefte hebben aan extra uitdaging op cognitief gebied.
De leerlingen in deze groep behandelen al een deel van de groep 3 stof. Voor het taalonderwijs is dit
belangrijk zodat leerlingen al vroeg worden uitgedaagd of juist wat meer rijpingstijd krijgen. Voor
groep 3 betekent dit dat er een groep leerlingen is die al heeft leren lezen.

Rekenen en wiskunde
Rekenonderwijs kleuters
In de groepen 1-2 wordt gedurende het schooljaar gewerkt aan de hand van thema’s.
Deze thema’s bestrijken een periode van gemiddeld 5 tot 6 weken.
In deze tijd staan er rekendoelen centraal waar aan gewerkt wordt. Deze doelen staan in het “Diep
Leren Themaontwerp”.
De volgende rekengebieden komen aan bod:
• Lichaam oriëntatie
• Ruimtelijke oriëntatie
• Tijdsoriëntatie
• Beginnende gecijferdheid
• Logisch denken
De rekendoelen worden aangeboden op verschillende niveaus, ingedeeld op ontwikkelingsleeftijd:
• Van 3,6 tot 4,6 jaar
• Van 4,6 tot 5,6 jaar
• Van 5,6 tot 6.6 jaar
• Vanaf 6,6 jaar
De leerlingen worden na ieder thema eventueel opnieuw ingedeeld op basis van hun
ontwikkelingsleeftijd, dus niet op kalenderleeftijd. Het voordeel hiervan is dat de lesstof goed aan zal
sluiten bij hetgeen waar de leerling aan toe is. Hierdoor blijft de leerling actief betrokken en blijft het
leren.
Er wordt gebruik gemaakt van “Kijk, Kies, Doe”. Dit biedt inspiratie voor stimulerende activiteiten
voor het samenstellen van een beredeneerd onderwijsaanbod op rekengebied. De bovengenoemde
rekengebieden zijn hierin verwerkt. In het Themaontwerp worden lessen uit “Kijk, Kies, Doe”
ingepland. De lesstof wordt in een kleine kring aangeboden, waarbij een speelse manier van leren
voorop staat.
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In het schooljaar 2018-2019 is gekeken naar een uitbreiding van de lesstof op rekengebied. Er is nu
gekozen voor de methode ‘Met Sprongen Vooruit’. Dit was nodig, zodat de leerkrachten in de
onderbouw op 1 lijn handelen in de uitvoering van het lesaanbod.
Groepen 3 tot en met 8
Uitbreiding van de methode met flankerende stof (aanbod) op basis van Cito resultaten
Naast de methode de Wereld In Getallen (WIG) organiseren we 2 keer in het jaar een rekenweek. In
deze rekenweek werken we aan de hand van een gekozen thema. Dit thema wordt gekozen op basis
van de resultaten van de Cito en/ of behoeften vanuit leerkrachten. Uit de resultaten van de Cito is
gebleken dat veel kinderen moeite hebben met sommen over tijd en geld. Deze thema’s zijn als
eerste gekozen.
In deze themaweken werken we niet uit de methode WIG, maar worden er lessen en activiteiten
georganiseerd op basis van het gekozen thema. De themaweek kent een gezamenlijke start en/of
een gezamenlijke afsluiting.
Ook zullen we de komende jaren kritischer kijken naar onderdelen/ doelen die onvoldoende worden
aangeboden binnen de methode. We zullen proberen deze doelen, naast het reguliere aanbod, vaker
aan bod te laten komen in de lessen.
Automatiseren
Uit een analyse van verschillende rekentoetsen, bleek dat automatiseren een punt is waar we als
school nog in kunnen groeien. Automatiseren is de basis voor de rekenontwikkeling. Zonder
voldoende oefening stagneert de rekenontwikkeling. Onze methode WIG biedt echter weinig
mogelijkheden voor het automatiseren. Daarom hebben we besloten naast de reguliere rekenlessen
iedere dag minimaal 5 minuten aan automatiseren te besteden. Dit gebeurt op een activerende
manier, bijvoorbeeld met behulp van coöperatieve werkvormen. Ook worden de rekenspelletjes die
we hebben zoveel mogelijk ingezet voor het automatiseren van bijvoorbeeld tafelsommen en plusen minsommen. In de dagplanning houden leerkrachten bij welke onderwerpen er behandeld
worden. Bij het kiezen van de onderwerpen maken we gebruik van de ‘leerlijn automatiseren groep 1
t/m 8’ van Expertis. Deze leerlijn is opgesteld met behulp van de Tule-doelen van SLO.
Rekenen en ICT
De rekenlessen worden in de klas op het smartboard digitaal ondersteund door de methode. Op deze
manier worden leerlingen visueel extra ondersteund bij de rekenlessen. Daarnaast maken
leerkrachten gebruik van verschillende applicaties om de rekenlessen te verrijken, zoals hoofdwerk
en Wereld in Getallen oefensoftware. De komende jaren zal het gebruik van deze applicaties
afnemen, doordat Snappet wordt geïntroduceerd.
Vanaf het schooljaar 2019-2020 zal in de groepen 5 en 6 het softwareprogramma Snappet binnen de
rekenlessen worden gebruikt. Met behulp van dit programma volgen de leerlingen op elk (sub)doel
op hun eigen tempo een adaptieve leerlijn. Met Snappet is het voor zowel leerlingen als leerkrachten
inzichtelijker op welke doelen bepaalde leerlingen nog instructie nodig hebben.
De leerlingen zullen het programma Snappet gebruiken op een laptop. De leerkracht zal ook aan de
hand van het programma instructie geven. Het programma stelt leerkrachten in staat om gedurende
een instructie direct inzicht te krijgen in het niveau van de leerlingen en hier ook direct op te
anticiperen. Naast het gebruik van Snappet zal er bij het verwerken van bepaalde (sub)doelen uit de
rekenleerlijn op papier worden gewerkt.
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Vanaf het schooljaar 2020/ 2021 zullen ook de groepen 4 en 7 gebruik maken van Snappet. In het
schooljaar 2021/ 2022 volgen ook groep 3 en 8.

Wereldoriënterende vakken/ diep leren
De aan te leren vaardigheden voor ‘diep leren’ willen wij de komende schooljaren met name tijdens
de lessen van de wereld oriënterende vakken en projecten/thema’s ontwikkelen. Zoals eerder
beschreven, zijn we in het schooljaar 2016 – 2017 gestart met het traject NPDL. Wij zijn tot de
conclusie gekomen dat NPDL niet de ontwikkeling is, die past bij onze school. Het team heeft
behoefte aan een programma, dat meer structuur geeft bij de lessen voor het ontwikkelen van
toekomstgerichte competenties. De werkgroep ‘diep leren’ oriënteert zich op een programma dat
meer aansluit bij onze schoolontwikkeling.
De methodes voor de wereld oriënterende vakken kunnen vanaf 2019 worden vervangen. De
vervanging van deze methodes kan worden geïntegreerd met de aanschaf van een methode of
programma om de toekomstgerichte competenties aan te leren. De implementatie van dit
programma zal in de komende schoolplanperiode plaatsvinden en per schooljaar in het jaarplan
verder worden uitgewerkt.

Ononderbroken ontwikkeling
Onze school richt zich op de cognitieve, sociale en brede ontwikkeling van de leerlingen. Daartoe
bieden we een passend aanbod aan dat dekkend is voor de kerndoelen en de referentieniveaus taal
en rekenen. In de onderbouw (groepen 1 en 2) zijn de ontwikkelingslijnen van ‘KIJK’ leidend.
Naar aanleiding van observaties en resultaten van (methode ongebonden) toetsen worden
groepsplannen opgesteld, geëvalueerd en bijgesteld door leerkrachten en intern begeleiders. In
juni/juli vindt de overdracht plaats tussen de huidige en toekomstige leerkracht. Op deze wijze wordt
de ononderbroken ontwikkeling gecontinueerd.
Om de ontwikkeling te bewaken, wordt gebruik gemaakt van de toetsen van het CITOleerlingvolgsysteem. De resultaten op groeps- en schoolniveau worden door de intern begeleiders
geanalyseerd. Naast een analyse van de data reflecteren we ook op het handelen van de
leerkrachten op pedagogisch en didactisch gebied.
Het Volle Leven vormt samen met 2Ontdekkers het Kindcentrum De Beleving. Naast het onderwijs
voor de groepen 1 tot en met 8 wordt kinderopvang tussen 0 en 4 jaar aangeboden, is er een
peuterspeelzaal en wordt buitenschoolse opvang aangeboden voor kinderen tussen 0 en 12 jaar.
Er wordt gestreefd naar een ononderbroken ontwikkeling van leerlingen die doorstromen naar onze
school. In het hoofdstuk ‘Partners van de school’ staat dit beschreven.
De overgang basisonderwijs – voortgezet onderwijs staat beschreven in het ‘Protocol (voorlopig)
schooladvies’, dat in ons Kwaliteitshandboek is opgenomen.
De doelen van de ononderbroken ontwikkeling van de leerlingen zijn opgenomen bij de verschillende
beleidsterreinen en vakgebieden.

Begaafdenbeleid
In 2015 is een plusklas voor de leerlingen van de groepen 4 tot en met 8 gestart. De leerlingen krijgen
anderhalf uur per week een aanbod, waaraan ook in de klas kan worden gewerkt. Het aanbod
verschilt met de lesstof voor de reguliere leerlingen.
Een werkgroep, onder leiding van de intern begeleider, heeft het aanbod geëvalueerd. Gezien onze
leerlingenpopulatie sluit het aanbod op dit moment onvoldoende bij de plusklasleerlingen aan. De
werkgroep heeft zichzelf ook de vraag gesteld of het nog langer wenselijk is om de plusklas voort te
zetten.
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In plaats daarvan zou het aanbod in de groep voor deze leerlingen moeten worden uitgebreid en
aangepast. De werkgroep overlegt hierbij met de werkgroepen taal, rekenen en overgang 2 naar 3.
Naast het aanbod voor de leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 heeft de school geconstateerd
dat het onderwijsaanbod voor leerlingen die op vierjarige leeftijd instromen niet altijd aansluit bij de
onderwijsbehoefte. De leerkracht heeft dit ook niet altijd in beeld. De kans bestaat dat deze
leerlingen gaan onderpresteren. Voor de periode 2019 – 2023 heeft de werkgroep de volgende
doelen gesteld.
1. Het beleid voor (meer) begaafde leerlingen wordt aangepast en beschreven in een herzien
beleidsplan. Het beleidsplan beschrijft in ieder geval:
- de criteria wanneer, voor een leerling met een ontwikkelingsvoorsprong, wordt afgeweken van
de reguliere leerlijn binnen de methoden, op welke wijze afgeweken wordt en met welke
materialen gewerkt wordt;
- de grenzen van onze mogelijkheden, zodat voor iedere betrokkene duidelijk is wat van de
school, de leerkracht en de leerling verwacht mag worden;
- welke kennis met betrekking tot begaafdheid verwacht wordt van de leerkrachten en op welke
wijze deze kennis up-to-date wordt gehouden.
2. De komende schooljaren worden de volgende onderwerpen in een jaarplan uitgewerkt:
- vroeg signalering startende (begaafde) vierjarigen;
- begaafde leerlingen worden actief betrokken bij hun leerproces door doelen met hen vast te
stellen eventueel door middel van een leerportfolio. Zo krijgen zij een realistisch zelfbeeld en
stimuleren we een groei mindset door de leerling op het leerproces te richten.
- doelen worden gesteld o.b.v. de kerndoelen en metacognitieve vaardigheden (21st en executieve
functies);
- begaafden leerlingen hebben ruimte om aan eigen interessegebieden te werken volgens een
gestructureerde taakaanpak welke begeleid wordt door de leerkracht;
- leerkrachten zijn in staat het lesaanbod aan te passen aan de onderwijsbehoeften van de
begaafde leerlingen in de klas.
- de school faciliteert de mogelijkheid om samen te werken met peers wanneer dit past binnen de
doelstelling en activiteit.

ICT
In 2016 heeft de werkgroep ICT een beleidsplan ICT opgesteld. Door de snel veranderende
ontwikkelingen, de verhuizing naar de nieuwbouw en niet goed werkende devices is het ICTonderwijs nog niet voldoende op onze school ontwikkeld. In een beleidsplan dient onze visie op ICT
opnieuw te worden ontwikkeld en onze ambities te worden beschreven. Vanuit daar kunnen de
doelen per schooljaar worden vastgesteld.
ICT bij de kleuters
Per kleuterklas zullen er 4 tablets beschikbaar zijn. Daarnaast wordt er met het digibord gewerkt.
Voor rekenen wordt gebruik gemaakt van een rekenmethode, indien mogelijk in combinatie met ICT.
Verder wordt er gebruik gemaakt van Gynzy en zullen op de tablets verschillende apps worden
gebruikt. Voor taal wordt gekeken naar het inzetten van software, die aansluit bij de thema´s.
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ICT in de midden- en bovenbouw
In de klas zal ICT de komende jaren een steeds prominentere rol innemen. Sinds de verhuizing naar
het nieuwe gebouw in het schooljaar 2017-2018 staat er in elke groep een digibord. Bij vrijwel alle
vakken kunnen door middel van het digibord de lessen digitaal aan de klas getoond worden. Dit biedt
leerkrachten hulp bij het geven van instructie. Daarnaast biedt het digibord mogelijkheden om de
lessen (op een interactieve manier met de kinderen) te verrijken.
Op dit moment zijn er voor elke klas een aantal laptops en tablets beschikbaar. De laptops en tablets
worden voor verschillende inhoudelijke doeleinden door de leerlingen in de klas gebruikt. Vanaf het
schooljaar 2019-2020 zal in de groepen 5 en 6 elke leerling de beschikking krijgen over een eigen
device. Vanaf het schooljaar 2020-2021 zullen de leerlingen uit de andere groepen op gefaseerde
wijze ook de beschikking krijgen over een eigen device. Elke leerling zal zijn/ haar device bij de
overstap naar een volgend schooljaar meenemen.
In de groepen wordt op dit moment gebruikt gemaakt van verschillende digitale
softwareprogramma’s ter verwerking, remediëring of verrijking van de al aangeboden leerstof. In
elke groep worden deze programma’s door leerkrachten en leerlingen op een verschillende manier
gebruikt. Vanaf het schooljaar 2021-2022 zal er in de groepen 3 t/m 8 gebruikt worden gemaakt van
het programma Snappet. Dit programma zal bij de vakken rekenen, spelling, begrijpend lezen en
technisch lezen dienen als hulpmiddel voor de leerkracht en leerlingen om leerstof te verwerken. Het
programma Snappet zorgt ervoor dat elke leerlingen gerichter instructie kunnen krijgen en meer op
eigen niveau/ tempo de leerstof kunnen verwerken. De leerlingen zullen Snappet gebruiken op hun
eigen device.
Naast Snappet zal er ook gebruik worden gemaakt van andere softwareprogramma’s die de
verwerking van lesstof bij een leerling kunnen bevorderen. Dit zal per groep verschillen.
Op dit moment wordt er in groepen wisselend gebruik gemaakt van het aanbieden van digitaal
huiswerk aan leerlingen (vanaf groep 5). Vanaf het schooljaar 2020-2021 wordt er gewerkt aan een
doorgaande lijn van het aanbieden van digitaal huiswerk aan leerlingen.
ICT-Cultuur
Om de leerlingen op een zo goed mogelijke manier met (digitale) media om te laten gaan en
leerlingen voor te bereiden op (de gevaren van) de media, zullen leerkrachten aandacht besteden
aan mediawijsheid tijdens de lessen. Hierbij wordt bijvoorbeeld ingezet op de risico’s van social
media, fake news, het gebruik van internet etc.
ICT en Sport
In vrijwel alle sectoren van de maatschappij spelen computers een rol van betekenis. Zo ook in de
sport. HVL wil ICT in gaan zetten in de gymzaal in de vorm van bewegingsspelen. Er zijn verder veel
andere mogelijkheden en in de toekomst zal hier ook onderzoek naar worden gedaan
ICT en diep leren
De inzet van ICT wordt onder andere als hefboom gebruikt om de doelen van diep leren te behalen.
Het integreren van ICT binnen deze manier van onderwijs waarbij leerlingen werken vanuit
onderzoeksvragen staat de komende 4 jaar centraal.
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De Vreedzame School/sociaal-emotionele vorming
Lessen
De lessen worden gegeven volgens de methode van ‘De Vreedzame School’. Als leerkrachten de
lesstof onder de knie hebben, kunnen zij de lessen meer op hun groep toespitsen.
Integratie met diep leren
We willen verdieping in bepaalde onderwerpen, dat wil zeggen, we willen de onderwerpen en
projecten van ‘Diep Leren’ gaan samenvoegen. Bijvoorbeeld het onderwerp diversiteit. Dit is een
mooi onderwerp voor een project die door de gehele school gedragen kan worden en bijdraagt aan
toekomstgerichte competenties.
Mediatoren
De leerling mediatoren spelen een rol in de kleine pauzes om conflicten op te lossen. Dit wordt
steeds meer uitgebouwd de komende jaren. Leerlingen worden hier jaarlijks voor opgeleid.
Vanuit de TSO zijn er medewerkers opgeleid om tijdens de middagpauze conflicten te begeleiden.
Ouders worden ook meegenomen in de werkwijze van DVS. Dit wordt gecoördineerd vanuit een
samenwerking tussen TSO en school.
Zichtbaarheid
De zichtbaarheid binnen-en buiten de school wordt uitgebreid. Op het plein worden onder andere
gele stippen geverfd om tot een win- win situatie te komen bij een conflict. Er hangt bij de ingang
een bord wie de leerling mediatoren zijn. In de centrale hal hangt een bord met het onderwerp van
de lessen. We willen deze uitbreiden met succesverhalen die in de klassen plaatsvinden.
Ouderparticipatie
De komende jaren willen we een grotere brug slaan tussen ouders, DVS en de school.
We willen de ouderbetrokkenheid vergroten d.m.v. het geven van workshops over bepaalde
onderwerpen die bij DVS passen, zoals bijv. ‘Whatsapp” gebruik in de bovenbouw en invloed van ‘tvkijkgedrag’ op het jonge kind.
Stuurgroep DVS
De stuurgroep van de DVS blijft de komende jaren actief. De stuurgroep monitort de bovenstaande
punten en stelt bij waar nodig is. De stuurgroep komt minimaal vier keer per schooljaar bij elkaar.

Expressie
De school heeft voor de periode 2018 – 2021 de subsidie ‘muziekimpuls primair’ aangevraagd. Deze
subsidie is toegekend. In het schooljaar 2018 – 2019 is voor deze subsidie in samenwerking met KOO
een dansdocent voor de groepen 1 en 2 en een muziekdocent voor de groepen 3 tot en met 8
ingehuurd. Beide docenten geven elke groep om de week dans/muziekles. De leerkracht geeft een
dans/muziekles in de week dat de docent geen lesgeeft aan de betreffende groep. De komende jaren
worden de vaardigheden van leerkrachten om muziekles te geven vergroot.
Voor beeldende vorming wordt de digitale methode ‘Moet je doen’ incidenteel gebruikt. De
implementatie van deze methode moet de komende jaren vorm krijgen.

Cultuuronderwijs en Wetenschap & techniek
In de periode 2015 – 2019 is een cultuurplan geschreven, dat aansloot bij de ontwikkelingen van
NPDL/Diep Leren. Om ‘diep leren’ vorm te geven maakt de school gebruik van het aanbod van
Cultuurschakel en Cultuur op zijn Haags.
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In het schooljaar 2018 – 2019 zijn 2 nieuwe leerkrachten tot cultuur coördinator opgeleid. In het aan
te passen cultuurplan wordt beschreven hoe het cultuuronderwijs de komende jaren versterkt kan
worden.
Ambities:
Zoals in de paragraaf evaluatie schoolplan is beschreven is er geen beleidsdocument voor
wetenschap & techniek ontwikkeld en is het nog onvoldoende in ons onderwijsaanbod opgenomen.
Wetenschap & techniek zal de komende schooljaren structureel in ons onderwijsaanbod worden
opgenomen.
Leerproces
Op het gebied van leren zijn de volgende ambities geformuleerd:
- leerlingen ervaren en krijgen meer eigenaarschap over hun leerproces;
- iedere leerling leert leren;
- leerlingen zijn in staat om eigen doelen te stellen op basis van een brede ontwikkeling en de
toekomstgerichte competenties;
- de leerkracht stimuleert een groeiende mindset bij de leerling;
- de leerkracht sluit aan bij het niveau van de leerling
- er wordt groepsdoorbrekend gewerkt, zodat leerlingen op hun eigen niveau lessen kunnen
volgen;
- ouders worden door middel van een portfolio op de hoogte gesteld van de leerontwikkeling van
hun kind.
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ONDERSTEUNING EN BEGELEIDING
Ondersteuningsstructuur

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 VSO-afdelingen, 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-2017-2021SPPOH-versie-1.0-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
In het document ‘leerling- en groepsbesprekingen’
wordt de gesprekkencyclus om de leerling
ontwikkeling te volgen, beschreven. Per schooljaar vinden er minimaal 4 gesprekken tussen de
leerkracht en de intern begeleider plaats: 2 keer een groepsbespreking en 2 keer een
leerlingbespreking. Een keer per maand is er een Multi Disciplinair Overleg plaats. In dit overleg
zitten de intern begeleiders, de adviseur van SPPOH, de schoolmaatschappelijk werkster, de
schoolarts en indien gewenst een directielid. Op verzoek worden ouders en/of externe deskundigen
voor dit overleg uitgenodigd.
In het document ‘Organisatie van de zorg’ wordt het werken met zorgniveaus voor leerlingen
beschreven.
Protocollen, beleidsdocumenten en procedures zijn in ons Kwaliteitshandboek opgenomen.
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Volgen van leerlingen
Voor het volgen van de leerlingen, zodat het aanbod op de groep of leerling kan worden afgestemd,
wordt gebruik gemaakt van de volgende instrumenten:
- observatie: instrument ‘KIJK’, Scol, en interne of externe observaties;
- toetsen: CITO LVS toetsen groepen 3 tot en met 8, Entreetoets, methode toetsen;
- analyse: zelfevaluatie met behulp van het programma van CITO LVS;
- diagnose: Mijlpalenonderzoek, korte februari screening, leervoorwaardenonderzoek, PI-dictee, PDO
en IPO op aanvraag
- besprekingen: groeps- en leerlingbesprekingen, warme overdracht leerkrachten, 3
ontwikkelgesprekken per jaar met ouders, 1 keer per maand MDO en 2 keer per maand directie-IB
overleg.
Voor aanvullende informatie wordt verwezen naar het SOP (School Ontwikkelings Plan) of het
Kwaliteitshandboek.
Op het gebied van ondersteuning en begeleiding zijn de volgende ambities geformuleerd.
- Teamontwikkeling: scholing op begaafdheid, taakmodellen, denkvaardigheden, differentiatie
vaardigheden ontwikkelen, spelend leren.
- Leerproces: Leren leren, taakaanpak, eigenaarschap van leerlingen, doorgaande
ontwikkelingslijnen, beleid op ontwikkelingsvoorsprong of achterstanden.
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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.

Ons veiligheidsbeleid wordt beschreven in het ‘beleidsplan sociale veiligheid’ dat aan het einde van
elk schooljaar wordt geactualiseerd. Het veiligheidsbeleid is een integraal onderdeel van het
programma ‘De Vreedzame School’.
Met behulp van de veiligheidsmeting van ‘Scholen met Succes’, een instrument dat inzicht geeft in de
beleving van de sociale veiligheid van de leerlingen, in de feitelijke aantasting van de sociale
veiligheid en het welbevinden van de leerlingen, gaan we na of de doelen van DVS worden gehaald.
Naast bovengenoemde veiligheidsmeting wordt gebruikt gemaakt van ‘SCOL’. Beide instrumenten
worden gebruikt in de groepen 3 tot en met 8. Op groepsniveau worden de resultaten geanalyseerd
en besproken.
Op schoolniveau worden (in de stuurgroep De Vreedzame School, waarin ook de directie
zitting heeft) de resultaten van alle groepen besproken. Hierbij gaat de aandacht uit naar een
vergelijking van de verschillende groepen met elkaar én naar een vergelijking met voorgaande jaren.
Hierbij worden ook de acties geëvalueerd die vorig jaar zijn ondernomen om de veiligheid te
vergroten.
De leerlingenraad zal jaarlijks een vergadering houden die gaat over de veiligheid in de school en wat
er moet gebeuren om de school nog veiliger te maken. De stuurgroep van De Vreedzame School is
verantwoordelijk voor (de uitvoering van) het sociale veiligheidsbeleid op onze school.
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Deze stuurgroep bestaat uit leerkrachten, intern begeleiders en een vertegenwoordiger van de
directie.
De stuurgroep is ook het aanspreekpunt als er wordt geconstateerd dat er sprake is van pesten. Wij
kiezen ervoor om deze taak mee te nemen in het bredere perspectief van de pedagogische opdracht
van de school, en de domeinen van sociale competentie en burgerschapsvorming. De taken van de
‘antipestcoördinatoren’ zijn op onze school opgenomen in de taken van de stuurgroep Vreedzame
School. De taakomschrijving van de stuurgroep leden van De Vreedzame School:
- ontwikkelen, actualiseren en levend houden van beleid en aanpak m.b.t. burgerschap en De
Vreedzame School binnen het curriculum en het sociaalpedagogische klimaat van de school.
- het bijhouden van literatuur over vakdidactisch onderwijs en zich op de hoogte houden van
onderzoek en ontwikkelingen mede in het kader van de wet BIO;
- adviseren bij de keuze, aanpak en implementatie van nieuwe methodes en/of materialen of
software op het terrein van burgerschap/De Vreedzame School.
- op verzoek fungeren als vraagbaak en luisterend oor voor collega’s, ondersteunen van beginnende
collega’s op het betreffende vakgebied, bieden van klassenconsultatie en nabespreking.
- draagt bij aan de versterking van de inhoudelijke kennis en didactiek in het team op het vakgebied;
- bij directie adviseren naar aanleiding van de analyse van kengetallen bij het bieden van een passend
onderwijsaanbod op het vakgebied;
- bewaken van de kwaliteit van de uitvoering van De Vreedzame School;
- zorg dragen voor afname kwaliteitszorginstrument Vreedzaam (Veiligheidsthermometer,
Borgingsinstrument);
- de Vreedzame School agenderen in de teamvergaderingen;
- scholen en coachen nieuwe leerkrachten;
- organiseren ouderbijeenkomsten rondom De Vreedzame School;
- verzorgen van de nieuwsbrieven voor ouders over De Vreedzame School;
- het zorg dragen voor de zichtbaarheid van De Vreedzame School in lokalen, gangen en andere
plekken in en om het gebouw;
In ons veiligheidsplan worden onder andere de volgende onderwerpen uitgewerkt:
- de Vreedzame School als preventiekader;
- pestgedrag;
- het voorkomen van pesten;
- ingrijpen bij plagen;
- aanpak bij pesten.
Het beleidsplan is opgenomen in het Kwaliteitshandboek.
De ontwikkelingen en ambities zijn in het hoofdstuk ‘Onderwijskundig beleid’ beschreven.
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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 HRbouwstenen: strategische personeelsplanning, beoordeling en gesprekkencyclus,
verzuimbeleid, werkdruk, functiebouwwerk, arbeidsvoorwaarden, opleiding en
ontwikkeling, mobiliteit en werving & selectie.
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Onze school bewaakt, naast het gebruik van bovengenoemde procedures en instrumenten, op de
volgende wijze onderwijskwaliteit.
1. Aanbod
De lesmethoden zijn up to date en voldoen aan de kerndoelen. De taal-leescoördinatoren en de
rekencoördinator zijn medeverantwoordelijk voor het aanbod in de groepen 1 tot en met 8 op het
gebied van taal, spelling, lezen en rekenen. Samen met de intern begeleiders analyseren zij de
resultaten van het CITO LVS en stellen indien noodzakelijk het aanbod bij.
2. Onderwijs
De bouwcoördinatoren zijn medeverantwoordelijk voor het onderwijsinhoudelijke beleid in de bouw.
Zij maken samen met de intern begeleiders en de directie deel uit van het managementteam. In het
managementteam vindt de uiteindelijke besluitvorming plaats.
Zoals eerder beschreven, heeft de school een aantal onderwijsinhoudelijke werkgroepen. Het MT is
in de meeste werkgroepen vertegenwoordigd. De coördinatoren zorgen voor input voor het
schoolplan en de daaruit voortvloeiende jaarplannen. Samen met de directie worden de
schooldoelen opgesteld. Via een logboek worden de vorderingen van de werkgroepen gemonitord.
Minimaal twee keer per schooljaar vindt er een coördinatorenoverleg plaats. De directie schuift
hierbij aan. Tijdens deze bijeenkomsten wordt informatie uitgewisseld, vanuit de missie en de visie
gezamenlijke doelen geformuleerd en vindt er een (tussen) evaluatie plaats.
3. Didactisch handelen
Het didactisch handelen van leerkrachten wordt op de volgende wijze gemonitord en indien nodig
bijgesteld.
De directie houdt gemiddeld drie keer per schooljaar aan de hand van een kijkwijzer een
klassenbezoek bij alle leerkrachten. Na het klassenbezoek vindt een feedbackgesprek plaats. Een
keer per schooljaar wordt een start-, voortgangs- of beoordelingsgesprek gehouden. Voorafgaand
het gesprek wordt een klassenbezoek gehouden. Met nieuwe leerkrachten worden minimaal 3
gesprekken gehouden.
De intern begeleiders en bouwcoordinatoren voeren 3 rondes flitsbezoeken uit bij leerkrachten die
voldoende functioneren. De flitsbezoeken worden tijdens een MT-vergadering geëvalueerd.
Drie keer per schooljaar vindt er een collegiale consultaties van leerkrachten plaats. De onderwerpen
voor de consultatie worden in overleg met de bouwcoordinatoren bepaald.
4. Zicht op ontwikkeling en onderwijsresultaten
Zoals in het hoofdstuk over de analyse van het schoolplan 2015-2019 is aangegeven, worden de
resultaten van de CITO LVS toetsen door de leerkrachten geanalyseerd en vindt er een evaluatie
plaats. Aan de hand van de LVS- en methodetoetsen stellen de leerkrachten groepsplannen op. De
intern begeleiders stellen samen met de reken- en taal coördinatoren twee keer per jaar een
schoolanalyse op en een keer in de drie jaar een trendanalyse. De analyses, conclusies en
actiepunten worden besproken tijdens een vergadering van de bouwen en het MT. Door het MT
worden school- en groepsdoelen geformuleerd.
Vier tot vijf keer per schooljaar vinden leerling- en groepsbesprekingen met alle leerkrachten plaats.
Tijdens deze besprekingen komen de onder andere de resultaten van de methoden (ongebonden)
toetsen aan bod en wordt de ontwikkeling van de individuele leerling en de groep besproken.
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5. Schoolklimaat
Zoals eerder beschreven, werkt de school met het programma ‘De Vreedzame School’. In het deel
over Sociale Veiligheid’ komt dit uitgebreid aan de orde. Het schoolklimaat wordt gemonitord door
de stuurgroep DVS. De sociale veiligheid wordt gemeten door een veiligheidsmeting van ‘Scholen
met succes’ en/of SCOL.
6. Kwaliteitszorg
Naast de bovengenoemde instrumenten van De Haagse Scholen werkt de school met het
kwaliteitssysteem WMKPO (Werken met kwaliteit primair onderwijs). Dit digitale systeem bestaat uit
verschillende modules en legt een basis voor goede kwaliteitszorg. Met WMKPO worden de thema’s
van kwaliteitszorg bepaald die de school op korte en lange termijn onderzoekt en ontwikkelt. De
school gebruikt de modules quickscan (globale sterkte-zwakte analyse van verschillende
beleidsterreinen), schooldiagnose (gedetailleerde sterkte-zwakte analyse van verschillende
beleidsterreinen) en leerling kenmerken om de kwaliteitszorg te bewaken en te borgen. De
resultaten van de Quickscans taal, rekenen en ICT en de schooldiagnose (zie bijlagen) zijn gebruikt als
input voor dit schoolplan.
De ambities van het schoolplan 2019 – 2023 worden in de jaarplannen als SMART doelen verder
uitgewerkt. Aan het eind van het schooljaar wordt een schoolverslag geschreven, dat samen met het
schoolplan de basis vormt voor het nieuw op te stellen jaarplan.
Afspraken, protocollen, procedures en beleidsdocumenten zijn opgenomen in ons digitale
Kwaliteitshandboek op intranet en zijn, afhankelijk van de functie van de medewerker, in te zien.
Voor kwaliteitszorg worden in dit schoolplan geen specifieke ambities geformuleerd. De
beleidsterreinen die door middel van de quickscans uit WMK worden onderzocht, worden in de
jaarplannen opgenomen.
7. Financieel beheer
Jaarlijks stelt de school een (meerjaren) begroting op, die aan bepaalde eisen moet voldoen. De
(meerjaren) begroting wordt getoetst door financiële beleidsmedewerkers van De Haagse Scholen en
vastgesteld door de bovenschoolse directeur.
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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 directiefuncties, is beleid hierop dan ook niet noodzakelijk.

Personeelsbeleid op schoolniveau
De school vindt de kwaliteit van de medewerkers in het onderwijs erg belangrijk. Goed onderwijs
resulteert in goede onderwijsopbrengsten en het kunnen realiseren van schoolambities. Een
voorwaarde hierbij is dat alle medewerkers zich ervan bewust zijn dat hun inspanningen bepalend
zijn voor de ontwikkeling en de toekomst van de kinderen. Een cultuur waarin ruimte is voor
professionele ontwikkeling en waarin kennisdeling vanzelfsprekend. Een inspirerende leer- en
werkomgeving voor alle medewerkers is hierbij essentieel. Wij vragen een basishouding van iedere
medewerker: kunnen reflecteren op eigen handelen, verantwoordelijkheid nemen, bewust zijn van
de eigen toegevoegde waarde en in staat en bereid zijn om te leren en te ontwikkelen: individueel en
met elkaar.
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Professionalisering
Onze ambities en doelen vloeien voort uit de (uitwerking) van onze missie en visie. Dat geldt ook
voor de professionalisering van onze medewerkers zowel voor hele team als voor de individuele
medewerker. In het schoolplan wordt de professionalisering in hoofdlijnen beschreven. In de
jaarplannen wordt dit verder uitgewerkt.
Naast scholing die voortvloeit uit onze missie en visie is het ook mogelijk en wenselijk om individuele
scholing te volgen voor een vakgebied of specialisme, zoals opleidingen op reken-, taal- en ICTgebied. Een verzoek tot individuele scholing kan afhankelijk van de meerwaarde voor de school en
het beschikbare budget al dan niet worden ingewilligd.
Pedagogisch- didactisch handelen
Zoals eerder beschreven, houdt de directie gemiddeld drie keer per schooljaar een klassenbezoek.
Aansluitend vindt er een feedbackgesprek plaats. De leden van het MT houden drie keer per
schooljaar flitsbezoeken houden aan het einde van de cyclus een ontwikkelingsgesprek met de
desbetreffende leerkracht. Twee keer per schooljaar vindt er een collegiale consultatie tussen
leerkrachten plaats.
Door deze bezoeken heeft de directie een goed beeld van het pedagogisch-didactisch handelen van
de leerkrachten. Op basis hiervan wordt of individuele scholing/begeleiding aangeboden of vindt er
scholing van het team plaats. De teambrede scholing wordt opgenomen in het jaarplan.
Gesprekkencyclus
Voor het voeren van goed personeelsbeleid maakt de school onder andere gebruik van Bardo 2.0.
Bardo biedt tools voor evaluatie, professionalisering en portfolio’s en wordt gebruikt om de
vastgestelde gesprekkencyclus van DHS op schoolniveau vorm te geven. Er wordt een keer per
schooljaar een start- voortgangs- en beoordelingsgesprekken met de medewerkers gevoerd. Met
nieuwe medewerkers en startende leerkrachten worden minimaal 3 gesprekken per schooljaar
gehouden.
Begeleiding
Startende leerkrachten worden altijd door een externe (bovenschoolse) coach begeleid. Daarnaast
kan op verzoek van de medewerker of op verzoek van de directie een externe coach worden
ingehuurd om een medewerker te coachen.
Normjaartaak
In het voorjaar kunnen medewerkers via een formulier hun taakwensen kenbaar maken. De taken
worden verwerkt in de normjaartaak van de medewerker. Bij de verdeling van taken wordt onder
andere rekening gehouden met startende, nieuwe en ervaren leerkrachten.
Professioneel statuut
In ons professioneel statuut zijn de afspraken vastgelegd, die de leraren en directie samen hebben
gemaakt over de wijze waarop de zeggenschap van leraren over hun vak wordt georganiseerd.
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PARTNERS VAN DE SCHOOL
Onze school werkt met de volgende partners samen om de ontwikkeling van onze leerlingen zo
optimaal en breed mogelijk te laten verlopen.
Ouders en verzorgers
In onze visie geven wij aan dat wij het leerproces en de zelfstandigheid van leerlingen als een
gedeelde verantwoordelijkheid van ouders, school en leerlingen zien. Wij vinden een goede
samenwerking tussen school en ouders noodzakelijk waarbij het belangrijk is om wederzijdse
verwachtingen uit te spreken. Wij verwachten dat ouders de missie en visie van de school
onderschrijven. De school zorgt voor meerdere contactmomenten voor ouders en houdt ouders op
de hoogte van allerlei schoolzaken. In het schooljaar 2018 – 2019 is een start gemaakt met het
voeren van een ontwikkelgesprek met de leerling, ouder en leerkracht aan het begin van het
schooljaar. In de periode 2019 – 2023 wordt de gesprekkencyclus met leerlingen en ouders
geëvalueerd en bijgesteld.
Ouders en verzorgers spelen een rol bij ‘diep leren’. Zij worden bijvoorbeeld gevraagd om over hun
beroep te vertellen of organiseren in samenwerking met de leerkracht activiteiten die met het thema
van diep leren en hun beroep te maken hebben.
Ouders worden zoveel mogelijk bij (school) activiteiten op verzoek van de school, MR en OR
betrokken.
Kindcentrum
Zoals in het hoofdstuk van de missie en visie staat aangegeven, vormen we samen met 2Ontdekkers
het kindcentrum ‘De Beleving’ en werken we samen aan de hand van een gezamenlijk opgestelde
visie en pedagogische uitgangspunten. De nauwe samenwerking met 2Ontdekkers (kinderopvang van
0 – 4 jaar, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang), draagt bij tot een ononderbroken
ontwikkeling van kinderen. Er worden gezamenlijke activiteiten georganiseerd, medewerkers worden
zowel bij 2Ontdekkers als op school ingezet en er wordt gebruik gemaakt van elkaars faciliteiten.
Er is een warme overdracht tussen 2Ontdekkers en de school, waarbij de intern begeleider en de
leerkrachten van de onderbouw en de pedagogisch medewerkers een rol spelen.
Minimaal een keer per 6 weken vindt er een inhoudelijk overleg met 2Ontdekkers en de school
plaats, waarbij ook een procesbegeleider aanschuift om de inhoudelijke ontwikkeling van het
Kindcentrum verder vorm te kunnen geven in de periode 2019 – 2023.
Tussenschoolse opvang
Sinds het schooljaar 2018 – 2019 wordt de tussenschoolse opvang door 2Ontdekkers georganiseerd.
Er worden 3 pedagogisch medewerkers en een aantal vrijwilligers, meestal ouders, ingezet om de
TSO in goede banen te leiden. Er is een start gemaakt om tussen de middag een spel- of
sportactiviteit voor leerlingen aan te bieden. In het schooljaar 2019 – 2020 en verder wordt dit
aanbod uitgebreid.
Naschools aanbod
De organisatie ‘Kicks’ van 2Samen verzorgt het aanbod van naschoolse activiteiten op school voor
leerlingen van de groepen1 tot en met 8. Het aanbod is gebaseerd op onze speerpunten muziek,
cultuur en natuur. In het schooljaar 2018 – 2019 is gestart met een pilot om docenten van Kicks
tijdens schooltijd in te huren voor lessen ter ondersteuning van de leerkracht. Het betrof in dit geval
technieklessen voor de leerlingen van de groepen 5 tot en met 7.
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Aan het einde van het schooljaar vindt een evaluatie plaats en wordt een besluit genomen of deze
pilot de komende schooljaren wordt voortgezet. De docenten worden betaald uit de zogenoemde
werkdrukmiddelen die door de overheid beschikbaar zijn gesteld.
Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH)
De school valt onder het samenwerkingsverband SPPOH. SPPOH ondersteunt de school bij het
vormgeven van passend onderwijs. Dit gebeurt op verschillende manieren: het van advies en
begeleiding door een vaste adviseur van de school, scholing voor leerkrachten, intern begeleiders en
directie, netwerkbijeenkomsten en informatie-uitwisseling via nieuwsbrieven.
Culturele partners
De school werkt samen met Cultuurschakel om het cultuuraanbod vorm te geven. In het schooljaar
2018 – 2019 zijn 2 leerkrachten door Cultuurschakel tot cultuur coördinator opgeleid. De
leerkrachten hebben 2 keer scholing gekregen om het aanbod van ‘Cultuur op zijn Haags’ in te zetten
voor de thema’s van diep leren. In nauwe samenwerking met Cultuurschakel wordt het aanbod
cultuuronderwijs op onze school verstevigd en geborgd.
Voortgezet onderwijs
Er is een vaste procedure voor de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs in Den
Haag. De contacten met het voortgezet onderwijs worden met name onderhouden door de
leerkrachten van de groepen 8 en de intern begeleider.
Natuur en milieueducatie
De schooltuinlessen voor de groepen 6 worden gegeven door een educatief medewerkster van de
gemeente Den Haag. De school maakt regelmatig gebruik van het aanbod van natuur- en
milieueducatie van de gemeente. De komende schooljaren is het wenselijk om het aanbod te
integreren in het onderwijsaanbod met name op het gebied van onderzoekend en ontwerpend leren.
Partners in de wijk
Ons schoolterrein is het middelpunt van activiteiten voor onze directe omgeving. Buurtbewoners en
bewoners van het naastgelegen bejaarden- en verzorgingstehuis worden bij deze activiteiten ingezet
of worden hiervoor uitgenodigd. Deze activiteiten vinden na schooltijd plaats en ouders en leerlingen
kunnen ook deelnemen aan deze activiteiten. Op verzoek mag in het weekend onder begeleiding
gebruik van het schoolterrein worden gemaakt. De (nog) te organiseren activiteiten worden
opgenomen in de jaarplanning van 2019 – 2020 en verder.
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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. Ook 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.

Schoolconcept
Pedagogisch klimaat

Didactisch handelen

Speerpunten

Schooljaar (welk
jaarplan)

De medewerkers benoemen het gewenste gedrag
van leerlingen.

2019 – 2023

De leerkrachten zorgen ervoor dat de leerlingen op
respectvolle wijze met elkaar omgaan.

2019 – 2023

De leerkrachten bevorderen het zelfvertrouwen van
leerlingen en geven hen positieve en persoonlijke
aandacht.
De leraren stemmen hun instructies en opdrachten
af op de onderwijsbehoefte van de groep en de
individuele leerling

2019 -2023

De afstemming is gericht op zowel ondersteuning
als uitdaging, afhankelijk van de behoeften van de
leerlingen.
De leerkrachten maken de leerlingen
verantwoordelijk voor hun eigen leerproces.
De leerkrachten zorgen voor een uitdagende
leeromgeving die de leerling uitnodigt tot actief
leren
Onderwijskundig beleid
Taal en lezen

Onderzoek en invoering methode technisch lezen.
Implementatie methode Staal in groep 8 en
evaluatie en borging methode groepen 3 tot en met
7.
Evaluatie en borging programma fonemisch
bewustzijn.

2020 – 2021

Evaluatie en borging Veilig Leren Lezen

2019 – 2020
2020 – 2021
2019 - 2020

Monitoren resultaten leerlingen groep 2X – 3.
Indien nodig onderwijsaanbod aanpassen.
Rekenen & Wiskunde

Onderzoek, implementatie en evaluatie
rekenmethode onderbouw.
Gefaseerde implementatie, evaluatie en borging
Snappet.
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2019 – 2020
2020 – 2021
2019 – 2020
2020 – 2021

2019 – 2020
2020 – 2021
2021 – 2022
vanaf 2019 2020
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Toekomstgerichte competenties

Begaafdenbeleid

ICT

Sociaal-Emotioneel leren (DVS)

Leerproces
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Onderzoek en implementatie van een programma
om de toekomstgerichte competenties en
onderzoekend en ontdekkend leren van leerlingen
te ontwikkelen. De implementatie van dit
programma zal in de komende schoolplanperiode
plaatsvinden en per schooljaar in het jaarplan
verder worden uitgewerkt.

2019 – 2020
2021 – 2022

De methodes voor de wereld oriënterende vakken
integreren met de aanschaf van een methode of
programma voor onderzoekend en ontdekkend
leren.
Vroeg signalering startende (begaafde) vierjarigen.

vanaf 2019 2020

Begaafde leerlingen worden actief betrokken bij hun
leerproces door de doelen met hen vast te stellen
eventueel door middel van een leerportfolio.

2019 – 2020

Doelen worden gesteld o.b.v. de kerndoelen en
metacognitieve vaardigheden (21st en executieve
functies).

2020 – 2021

Begaafde leerlingen hebben ruimte om aan eigen
interessegebieden te werken volgens een
gestructureerde taakaanpak.

2019 – 2020

Leerkrachten zijn in staat het lesaanbod aan te
passen aan de onderwijsbehoeften van de begaafde
leerlingen in de klas.

2020 – 2021

De school faciliteert de mogelijkheid om samen te
werken met peers wanneer dit past binnen de
doelstelling en activiteit.
Opstellen van een (aangepast) beleidsplan ICT.

2020 - 2021

Gefaseerde invoering van Snappet (rekenen,
spelling, begrijpend lezen)

Vanaf
september 2019

ICT integreren om de toekomstgerichte
competenties van leerlingen te ontwikkelen.

Vanaf 2019 –
2020

Er wordt een doorgaande lijn voor het aanbieden
van (digitaal) huiswerk opgesteld voor de leerlingen
van de groepen 5 tot en met 8.
Evalueren en borgen programma De Vreedzame
school.

2020 - 2021

Het opleiden, begeleiden van leerling mediatoren.

2019 – 2023

De ouderparticipatie vergroten onder andere door
middel van door middel van het verzorgen van
workshops over onderwerpen van sociaalemotioneel leren.
De leerlingen ervaren en krijgen meer
eigenaarschap over hun leerproces.

2020 - 2023

Iedere leerling leert leren.

2020 – 2021

2019 – 2020

2019 – 2020

2019 – 2020

2019 – 2020
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De leerlingen zijn in staat om eigen doelen te stellen
op basis van een brede ontwikkeling en de
toekomstgerichte competenties.

2020 – 2021

Er wordt groepsdoorbrekend gewerkt, zodat
leerlingen op hun eigen niveau hun lessen kunnen
volgen.

2020 – 2021

De ouders worden door middel van een portfolio op
de hoogte gesteld van de leerontwikkeling van hun
kind.
Cultuuronderwijs

Wetenschap & Techniek

Expressie

Ondersteuning en begeleiding

Kwaliteitszorg

Personeelsbeleid en
kwaliteitscultuur

De visie op cultuuronderwijs en het cultuurplan
worden geactualiseerd.

2021 - 2022
2019 – 2020

Het cultuuronderwijs sluit aan onderwijsaanbod op
school.
Er wordt een beleidsnotitie wetenschap & techniek
opgesteld.

2020 - 2021

Wetenschap & techniek worden structureel in het
onderwijsaanbod geïntegreerd.
Scholing van leerkrachten op het gebied van het
geven van muziekonderwijs.

Vanaf 2020 2021
2018 – 2022

Implementatie van de (digitale) methode voor
beeldende vorming.
Teamontwikkeling:
scholing op begaafdheid, taakmodellen,
denkvaardigheden, differentiatie vaardigheden
ontwikkelen, spelend leren.

2019 - 2021

Leerproces: Leren leren, taakaanpak, eigenaarschap
van leerlingen, doorgaande ontwikkelingslijnen,
beleid op ontwikkelingsvoorsprong of
achterstanden
Analyseren, bijstellen, formuleren actiepunten en
borgen beleidsterreinen door middel van de afname
van quickscans (kwaliteitskaarten.

2019 - 2023

Analyseren, formuleren actiepunten, bijstellen
beleid door middel van afname quickscan
basiskwaliteit.
Het team werkt aan de voortdurende verbetering
van de eigen professionaliteit. Bij de ontwikkeling
van de professionaliteit spelen behaalde resultaten
door leerlingen een rol.

2022 - 2023

De school geeft de leraren een zelfstandige
verantwoordelijkheid m.b.t. de beoordeling van de
onderwijsprestaties van de leerlingen.

2019 – 2023

2019 – 2020

2019 – 2023

2019 – 2023

2019 – 2023

2020 – 2021
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Implementatie van een nieuw (digitaal) instrument
voor de gesprekkencyclus en het
bekwaamheidsdossier.

vanaf 2019 2020

Implementatie van het werkverdelingsplan.

schoolplan 2019 – 2023 OBS Het Volle Leven

46

VERWIJZING NAAR BIJLAGEN
De in het schoolplan genoemde bijlagen zijn opgenomen in het digitale Kwaliteitshandboek van de school:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Quickscan basiskwaliteit
Quickscan rekenen
Quickscan taal
Quickscan ICT
Beleidsplan sociale veiligheid
Leerling- en groepsbesprekingen

De wettelijk vereiste bijlagen zijn in te zien en te downloaden via
https://www.dehaagsescholen.nl/bijlagen-schoolplan/
7.
8.
9.
10.
11.

Notitie Veiligheid en De Haagse Scholen
Ondersteuningsplan SPPOH 2017 – 2021
Convenant Sponsoring in het onderwijs
Brochure spelregels bij sponsoring in het onderwijs 2015
Ambitiestatement 2015 - 2020
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