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Voorwoord
Voor u ligt het schoolplan 2019-2023. Artikel 16 van de WPO geeft aan dat het bevoegd
gezag tenminste éénmaal in de 4 jaar het schoolplan vaststelt en het na vaststelling aan de
inspecteur toezendt. Het schoolplan is derhalve een wettelijk verplicht document en dus een
bekostigingsvoorwaarde. Naast een verantwoordingsinstrument is het schoolplan ook
bedoeld als ontwikkelings- en sturingsinstrument en vervult het een centrale plaats in de
kwaliteitszorg.
Met dit plan zetten we de koers uit tot en met 2023 en willen we medewerkers, ouders en
andere belangstellenden laten zien wat onze ambities op stichtingsniveau- en schoolniveau
zijn.
Dit schoolplan begint met een inleiding waarin het doel, functie en positionering van dit plan
binnen de kwaliteitszorg worden toegelicht. Hoofdstuk 2 is een weergave van de stand van
zaken bij de start van het schoolplan waarna in hoofdstuk 3 een analyse wordt gemaakt. In
hoofdstuk 4 worden de conclusies en de ambities per beleidsdomein beschreven. In
hoofdstuk 5 de planning over de vier jaar opgenomen. Ten slotte bestaat hoofdstuk 6 uit
alle relevante bijlagen.
Duidelijk zal zijn dat keuzes die nu gemaakt en uitgewerkt zijn ook in de periode na 2023
zullen doorwerken in ons beleid en in ons handelen. Samen werken we zo aan een
onderwijsorganisatie waar kinderen met plezier leren en medewerkers met passie hun werk
doen.
Borging van onze ambities vindt plaats via de Abc-map. Hierin staan alle afspraken die wij
met elkaar hebben gemaakt. De map kent een vaste structuur waarbinnen alle documenten
met een cyclische regelmaat worden besproken, eventueel aangepast en opnieuw
vastgesteld.
Arjan Dam
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Hoofdstuk 1: inleiding
1.1

Doel en functie van het Schoolplan.

Vanaf 1 augustus 1999 zijn scholen verplicht te beschikken over een schoolplan. Het
schoolplan moet minimaal één keer per vier jaar worden vastgesteld. Het schoolplan is een
beleidsgericht document waarin de school in ieder geval een omschrijving geeft van haar
beleid op de verschillende beleidsterreinen, dit analyseert en daarnaast beleidsvoornemens
voor de komende periode omschrijft. Het schoolplan wordt door ons gebruikt als instrument
dat bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit van de school. Kwaliteit gaat over ‘doen
wat je zegt’ en ‘zeggen wat je doet’. In dit schoolplan krijgen beide een plek.
De functie van het schoolplan is meerledig:
1. Intern ontwikkelings- en sturingsdocument (richting, houvast, kompas).
2. Verantwoordingsdocument (intern en extern)
3. Kwaliteitsdocument (een centraal document binnen de cyclus van kwaliteitszorg).
Het schoolplan is bedoeld als een ontwikkelingsgericht en sturend document.
We realiseren ons dat 4 jaar een lange periode is. Een periode waarin niet alles op tot op
detail gepland kan worden. Dit is ook niet wenselijk. Het is belangrijk dat er ruimte is bij te
sturen. Het schoolplan is richtinggevend, het bepaalt de koers. In de schoolplannen is
jaarlijks de mogelijkheid om binnen de gestelde koers wijzigingen aan te brengen of
toevoegingen te doen.

1.2

Positionering binnen de kwaliteitszorg

Het planmatig werken aan schoolverbetering en –ontwikkeling is gevat in een cyclus van
plannen, uitvoeren, evalueren en bijstellen.
Deze cyclus ziet er al volgt uit:

Afbeelding 1: Cyclus PDCA
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Bij elk onderdeel van de cyclus gaat het om een adequaat antwoord op de vraag:
FASE
1. Plan
2. Do

OMSCHRIJVING
Zeggen wat je
doet
Doen wat je zegt

3. Check

Evalueren

4. Act

Bijstellen

VRAGEN
Hebben we goed vastgelegd/beschreven wat we doen?
Handelen we conform de eisen die we aan onszelf
hebben gesteld?
Doen we de dingen goed? Doen we de goede dingen?
Hoe weten we dat? Vinden anderen dat ook?
Wat gaan we verbeteren/bijstellen en hoe doen we dat?

Binnen de kwaliteitscyclus (afb. 1) neemt het schoolplan een centrale positie in. Het is bij
uitstek het kwaliteitsdocument dat het kwaliteitsbeleid van de school zichtbaar maakt.
- intern: team, directie, bestuur, MR;
- extern: ouders, onderwijstoezicht, overheid, samenleving.
Het schoolplan is hét kompas voor de schoolontwikkeling en de kwaliteitsverbetering. Het
geeft de richting aan voor de keuzes die de school maakt en het geeft sturing aan de
uitwerking in concrete activiteiten die per schooljaar beschreven en uitgewerkt worden in
het schooljaarplan en verantwoord in het schooljaarverslag en (deels) in de schoolgids
voor de ouders.

Afbeelding 2: Positionering Schoolplan

SJP
SJV
SVP
SG

=
=
=
=

Schooljaarplan
Schooljaarverslag
Schoolverbeterplannen
Schoolgids
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1.3

Procedure voor het opstellen en het vaststellen van het schoolplan

De procedure met tijdpad voor de totstandkoming van dit plan geven we hier op hoofdlijnen
weer:
1
2
4
5
6

Opstellen format
Format beschikbaar voor de
directies
Teamgerelateerde onderdelen
Schrijven conceptversie
Bespreking

7
8
9
10

Definitieve versie
Instemming MR
Vaststelling
Communicatie partners

Werkgroep
Directies

Januari 2019
Februari 2019

Directies en team
Directie
Algemeen directeur,
MR
Directie
Directie, MR
Bevoegd gezag
Directie

februari – maart 2019
April mei 2019
vanaf mei 2019
juni 2019
juni – augustus 2019
1 september 2019
vanaf september 2019

Het schoolplan 2019-2023 is vastgesteld door het bevoegd gezag, conform de bepalingen in
art. 16 van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) met instemming van de
medezeggenschapsraad conform de bepalingen in art. 6 van de Wet Medezeggenschap
Onderwijs (WMO), dan wel art. 10b van het wetsvoorstel Medezeggenschap op Scholen
(WMS). Voor de formulieren “Vaststelling Schoolplan” en “Instemming Schoolplan”: zie
bijlage A.

1.4

Evaluatie

Jaarlijks vindt aan het einde van het schooljaar een evaluatie plaats van de ambities welke
vermeld staan in het jaarplan en het jaarverslag. Deze informatie is o.a. opgenomen in
‘scholen op de kaart’. Conclusies hieruit leiden tot nieuwe of gewijzigde beleidsvoornemens
voor het komende jaar, naast nieuwe ontwikkelingen die moeten worden ingepast.
Wijzigingen en/of nieuwe ontwikkelingen worden in het jaarverslag weergegeven. De
punten komen in het nieuwe jaarplan terug via een geleide inventarisatie in het jaarplan.

1.5

Verwijzingen

De ambities van het schoolbestuur, neergelegd in het ‘Strategisch beleidsplan 2019-2023’,
vormen de algemene basis voor de inhoud en de beleidsvoornemens van het schoolplan van
de school.
Waar mogelijk wordt in dit schoolplan verwezen naar reeds aanwezige protocollen en
beleidsnota’s. Deze zijn voor de stichting opgenomen in het ‘Vademecum’ en op
schoolniveau in de Abc-map.
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Hoofdstuk 2: Stand van zaken bij de start van het schoolplan
1.6

Inleiding

In dit hoofdstuk beschrijven we de stand van zaken binnen onze stichting en binnen onze
school bij de start van de nieuwe schoolplanperiode in 2019. De beschrijving is de basis
voor de verdere analyse (hoofdstuk 3) en het formuleren van de ambities (hoofdstuk 4).

1.7

Missie en visie

1.7.1 ALGEMENE

MISSIE EN VISIE VAN DE

STICHTING DELTA DE BILT

Stichting Delta De Bilt voor primair onderwijs is medio 2008 ontstaan uit de samenwerking
tussen vijf schoolbesturen. De stichting beheert en bestuurt tien basisscholen in de
gemeente De Bilt. Deze scholen zijn katholiek, protestants, algemeen christelijk of
algemeen bijzonder.
Kinderen moeten groeien en de kans krijgen om zich optimaal te ontwikkelen, zodat zij een
positieve bijdrage leveren aan de wereld. Dat is de missie van de stichting.
Op de scholen van Stichting Delta De Bilt gebeurt dit in een pedagogisch klimaat waarin
ieder kind tot zijn recht komt. Hierbij moeten de talenten van alle betrokkenen worden
benut in het besef dat het samen iedere dag een beetje beter moet dan de vorige dag:
lerende scholen! We vinden het belangrijk dat leerkrachten met hart en ziel voor de klas
staan, kansen durven benutten en open staan voor nieuwe ontwikkelingen. We zien de
ouders van de leerlingen als onze partners in onderwijs en opvoeding. Iedere school heeft
een eigen identiteit, profiel en schoolconcept, waardoor Stichting Delta in de gemeente De
Bilt voor een diversiteit binnen het basisonderwijs zorgt. Daarnaast zijn onze scholen
herkenbaar als scholen van Stichting Delta en onderhouden een nauwe band met elkaar om
de kwaliteit op iedere school te verbeteren. We zullen ons inspannen om ook een positieve
bijdrage te leveren aan de wereld aangaande duurzaamheid. (visie)
Bovenstaande beschouwen we als een gezamenlijk kompas op onze route door de delta en
onderstaande zes kernwaarden helpen ons bij deze boeiende reis:
Samenwerken brengt ons verder
Het belang van goed samenwerken is op alle niveaus binnen Stichting Delta
merkbaar. Samenwerkend leren in de groepen. Iedere school heeft een
professioneel schoolteam. De schoolteams van de scholen van Delta werken
onderling zoveel mogelijk samen. Stichting Delta staat open voor samenwerking
met externen, zowel binnen als buiten het onderwijs. Alle betrokkenen binnen
Delta zoeken kansen om door samenwerking steeds beter onderwijs voor onze
leerlingen te creëren.
We beginnen met een doel voor ogen
Binnen ons onderwijs staat doelgericht werken hoog in het vaandel. We hebben
ambitieuze verwachtingen op alle niveaus (leerling, groep, school en stichting)
en we streven realistische doelen na. Om de geformuleerde doelen te behalen is
het nodig om nauwkeurig te meten en te analyseren. Het verbeteren van de
kwaliteit is een continu en duurzaam proces. Tijd en middelen zetten we
effectief in om het primaire proces (goed onderwijs aan leerlingen) te faciliteren.
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Alle betrokkenen staan open voor nieuwe ontwikkelingen.
Iedere school van Stichting Delta heeft iets bijzonders waarmee het zich nader
kan profileren en zoekt hierbij naar kansen. Bestuur en directie stimuleren en
faciliteren nieuwe ontwikkelingen waarbij scholen met elkaar samenwerken en
van elkaar leren. Onderzoeken, ontdekken en experimenteren komen in alle
lagen van de organisatie voor. Moet het niet eens heel anders? Out of the
box…… Een schip ligt het veiligst in de haven, maar daar is het niet voor
gebouwd.
Ieder talent telt.
Een maximale ontwikkeling van talenten is van grote betekenis voor een
maximale zelfontplooiing en daarmee de toekomst van onze samenleving. In
ons onderwijs ondernemen we daarom stappen om de talentontwikkeling van
leerlingen te stimuleren; ieder talent heeft het recht om gezien te worden.
Dat doen wij ook voor onze leerkrachten en schoolleiders en willen daarmee
bereiken dat hun talenten zo optimaal mogelijk worden benut en ten goede
komen aan de organisatie. In het kader van passend onderwijs zorgt dit voor
een verdere professionalisering en versterking.
Een juiste motivatie en het werken met plezier zijn voorwaarden om tot
leren te komen.
Een goede organisatie, met passende voorzieningen, zijn voor stichting Delta en
haar scholen voorwaardelijk, om gemotiveerd te kunnen werken. Stichting Delta
zorgt voor aantrekkelijk werkgeverschap, zodat personeelsleden met plezier
werken en zich kunnen ontwikkelen. Onze schoolteams zorgen voor een goed
pedagogisch klimaat, waarin kinderen met plezier kunnen leren.
Leren en werken gaat beter als de betrokkenheid groot is.
In ons werken en leren zien we het grote belang van het geven en nemen van
verantwoordelijkheid en het geven van vertrouwen; op alle niveaus als een
keten van verantwoordelijkheid. Hierbij vinden we dat het eigenaarschap over
een product of een proces zoveel mogelijk op de plaats ligt waar het hoort: bij
de persoon zelf. We vertrouwen erop dat dit bijdraagt aan de kwaliteit van het
leren en werken binnen onze stichting.
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1.7.2 MISSIE

EN VISIE VAN DE SCHOOL

Piramide Daniel Kim
Het fundament onder de school en dus ook
onder succesvolle schoolontwikkeling is de
gezamenlijke missie, de centrale waarden en de
visie. Zij vormen in de piramide van Daniel Kim
de basis voor de activiteiten van de komende
periode. Wij leren kinderen omgaan met de
problemen en uitdagingen van nu en van de
toekomst. Een van de pijlers daarbij is het
maken van de omslag van het machinedenken
naar de klas en de school als een levend
systeem. Hierin worden wij begeleid door
Natuurlijk Leren.
(aangepast overgenomen van Natuurlijk Leren)

MLKing: Centrale waarden en identiteit
Wie zijn wij?
Op 1 mei 1969 steekt een aantal Maartensdijkse ouders van schoolgaande kinderen de
hoofden bij elkaar. Ze willen Christelijk onderwijs met ruimte en respect voor ieders
overtuiging. Al op 16 juni vindt de oprichtingsvergadering van de nieuwe schoolvereniging
plaats. Het eerste bestuur wordt gekozen en de statuten worden vastgesteld.
Op de ledenvergadering van 11 mei 1970 wordt besloten om aan de basisschool de naam
van ‘Martin Luther King’ te verbinden, omdat de droom van Martin Luther King, “waarbij
onze school die samenleving hoopt te zijn waarin we vanuit Gods liefde in vrede en
rechtvaardigheid kunnen leven, waarbij een ieder gelijkwaardig is en we op respectvolle
wijze met elkaar omgaan.”
MLKing: Missie
Waarom zijn wij hier?
De Martin Luther Kingschool geeft onderwijs vanuit de Algemeen Christelijke grondslag,
geïnspireerd door Bijbelse verhalen en de daarin voorkomende waarden. Belangrijke
elementen hierbij zijn, het uit naastenliefde met elkaar omgaan, respect hebben voor en het
verantwoordelijk zijn voor jezelf en de ander. De “droom” van Martin Luther King is voor
ons ook een belangrijke inspiratiebron, waarbij ieder kind uniek is en mag zijn wie hij, of zij
is.
Op de Martin Luther Kingschool gaan we op respectvolle manier met elkaar om, ongeacht
geloof, huidskleur, ras of afkomst. Op onze school respecteren wij ieders levensovertuiging.
Er zitten kinderen met verschillende achtergronden bij elkaar in de klas. Leerlingen leren na
te denken over de verschillen tussen mensen en hoe wij daar het beste mee om kunnen
gaan. Door stil te staan bij onderwerpen als vriendschap, gevoelens, arm en rijk, oorlog en
vrede en verschillende religies, ontwikkelen kinderen hun eigen waarden. Respect voor
elkaar en voor verschillende meningen en religies staan daarbij centraal.
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MLKing: Visie
Wat willen wij samen creëren?
De Martin Luther Kingschool biedt de kinderen een brede ontwikkeling. Het onderwijs is
zodanig ingericht dat naast de cognitieve ook de sociaal-emotionele, de creatieve en de
motorische ontwikkeling maximaal gestimuleerd worden. Daarbij is het kind in toenemende
mate mede verantwoordelijk voor zijn/haar ontwikkeling.
De school voldoet aan de eisen van Passend Onderwijs, want de zorg is zo georganiseerd
dat voldaan wordt aan de onderwijsbehoeften van de kinderen. De Martin Luther Kingschool
wordt op een professionele manier geleid, het team werkt coöperatief samen, verenigt
expertise en vult elkaar aan, waarbij we ouders als betrokken partners zien.

“De school waar onze dromen werkelijkheid worden”
MLKing: Strategie
Hoe gaan wij dat doen?
Samenwerking: Samenwerken brengt ons verder

Het belang van goed samenwerken is op alle niveaus binnen de Martin Luther Kingschool
merkbaar.
Algemeen
Uit onderzoek blijkt dat ouders van groot belang zijn voor de schoolprestaties van hun kind.
Samen bieden wij de basis om uw kind optimaal tot ontwikkeling te laten komen.
Ouderbetrokkenheid heeft zowel direct als indirect invloed. De kern van ouderbetrokkenheid
bestaat uit goede communicatie. Wij streven naar een goede samenwerking tussen
leerkracht en ouders. Ouders en leerkrachten kunnen van elkaar leren. Positieve
wederzijdse afhankelijkheid is daarbij van belang. Een goede samenwerking heeft directe
invloed heeft op de leerprestaties van het kind. We leren kinderen om zelf verantwoordelijk
te zijn voor hun eigen leerontwikkeling, daarom voeren wij kindgesprekken vanaf groep 3
en zijn de kinderen vanaf groep 5 welkom bij de rapportgesprekken met ouders.
Kind
Waar mogelijk zetten wij coöperatieve werkvormen in. Zowel bij de Kanjertraining (methode
voor actief burgerschap en sociaal emotionele vorming) als bij de reguliere lessen. Via deze
wijze laten wij kinderen op een onderzoekende en ontdekkende manier kennismaken met
de samenleving. Daarnaast werken we aan het zelfbewustzijn van de kinderen. Wanneer
kinderen zich bewust zijn van hun eigen kennen en kunnen, komt dit de samenwerking ten
goede. In de school hebben wij een leerplein waar kinderen groepsdoorbroken en
zelfstandig kunnen werken. Onder toeziend oog van een leerkracht.
School
Tijdens overlegmomenten voeren wij inhoudelijke gesprekken over didactische en
pedagogische vraagstukken. Daarnaast bereiden de leerkrachten gezamenlijk activiteiten
voor en is er veel aandacht voor het uitwisselen van ervaring en kennis. Hiervoor zetten wij
collegiale consultatie in om van en met elkaar te leren en nieuwe collega’s wegwijs te
maken.Daarnaast werken de teamleden van de Martin Luther Kingschool in netwerkverband
samen met schoolteams van de andere Deltascholen. Voor verdere professionalisering van
het team en de opleiding van nieuwe collega’s werken wij samen met de Marnix Academie.
Ook zijn er korte lijnen met kinderopvang, peuterspeelzalen en samenwerkingsvormen die
voortvloeien uit het samenwerkingsverband ZOUT.
Ouders
Wij vinden het belangrijk en waarderen het dat ouders ons ondersteunen bij diverse
schoolactiviteiten. Alle groepen hebben een klassenouder die de leerkrachten ondersteunt
bij diverse praktische zaken. Hierbij kan gedacht worden aan het regelen van ouders voor
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excursies, etc. In de samenwerking met ouders verwachten wij dat zij, net als de school,
hun kinderen stimuleren bij de ontwikkeling van zelfstandigheid.
Innovatie: Wij staan open voor nieuwe ontwikkelingen
De Martin Luther Kingschool heeft een eigenheid waarmee de school zich nader profileert en
zoekt naar innovatieve kansen. Dit uit zich in:
*het onderzoek naar de ontwikkeling tot een brede school, in samenspraak met de
kinderopvang.
*het gebruik van een interactieve website.
*de inzet van moderne, actuele methoden en middelen.
*het optimaal gebruik van het schoolgebouw, in samenspraak met andere organisaties.
*de school profileert zich naar buiten toe middels een helder PR beleid.
*de directie stimuleert en faciliteert nieuwe ontwikkelingen.
Doelgerichtheid: We hebben met een doel voor ogen
Binnen ons onderwijs staat doelgericht werken hoog in het vaandel. Op de Martin Luther
Kingschoolhebben we hoge verwachtingen op alle niveaus (leerling, groep en school) en we
streven realistische doelen na. Om de zorgvuldig geformuleerde doelen te behalen is het
nodig om nauwkeurig te meten en te analyseren. Dit doen we doordat er een duidelijke
zorgstructuur is, waarbij handelingsgericht werken en opbrengstgericht werken speerpunten
zijn. Het verbeteren van de kwaliteit is een continu en duurzaam proces. Tijd en middelen
zetten we effectief in om het primaire proces (goed onderwijs aan leerlingen) te faciliteren.
Het faciliteren gebeurt op duurzame wijze; voor ons en voor komende generaties.
Talentontwikkeling: Ieder talent telt
Een maximale ontwikkeling van talenten is van grote betekenis voor een maximale
zelfontplooiing. In het onderwijs op de Martin Luther Kingschool ondernemen we daarom
stappen om de talentontwikkeling van leerlingen te stimuleren. Dat doen wij o.a. door:
*een gedegen zorgsysteem te faciliteren.
*het toepassen van gedifferentieerde werkvormen.
*een passend aanbod te creëren voor kinderen die meer aankunnen.
*het organiseren van creamiddagen.
*het organiseren van workshops.
Plezier: Wij gaan met plezier naar school
De Martin Luther Kingschool biedt de kinderen een goed pedagogisch klimaat, waarin met
plezier geleerd wordt. Een goed evenwicht in inspanning en ontspanning is noodzakelijk om
met plezier te kunnen leren.
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Eigenaarschap: Wij zijn betrokken
In ons werken en leren zien we het grote belang van het geven en nemen van
verantwoordelijkheid. Hierbij vinden we dat het eigenaarschap over een product of een
proces zoveel mogelijk op de plaats ligt waar het hoort: bij de persoon zelf. Wij stimuleren
eigenaarschap om motivatie en verantwoordelijkheid te vergroten.
Algemeen
Op onze school verwachten we geen wonderen van regels, afspraken en protocollen. De
kwaliteit van het proces en dus van het resultaat is voor het grootste deel het gevolg van
passie en innerlijke betrokkenheid. Dit geldt zowel voor de kinderen als voor de
leerkrachten. De school doet er toe bij het stimuleren van eigenaarschap. De school bepaald
het kader, maar binnen het kader worden teamleden en kinderen gestimuleerd tot
meedenken en uitvoeren van het leerproces. Onderwijs dat betekenis heeft zorgt voor
hogere betrokkenheid.
Kind
Bij ons op school willen wij de kinderen eigenaarschap geven in hun leren en ontwikkelen.
We leren de kinderen probleemoplossend handelen in sociale- en werksituaties. In alle
groepen werken wij met een doorgaande lijn aan het ontwikkelen van eigenaarschap. De
kinderen leren dit onder andere door middel van reflecteren op zichzelf,
verantwoordelijkheid nemen, zorg dragen voor omgeving en materiaal, probleemoplossend
denken en het stellen van doelen. We begeleiden de kinderen tot zelfstandige en
zelfdenkende burgers.
School
Werken vanuit visie en je verbonden voelen met de school zijn volgens ons voorwaarden om
te kunnen werken aan doorgaande ontwikkeling van de kinderen. Teamleden krijgen de
vrijheid en het vertrouwen om hun werk binnen de kaders van onze visie te doen. Daarbij
vragen wij wel om een verantwoording omdat reflectie de motor is van ontwikkeling. Als je
terugkijkt naar wat goed gaat en wat anders/beter kan, dan kun je je verder ontwikkelen
tot een nog betere leerkracht. Als je als leraar uitstraalt dat je kunt leren van je fouten en
invloed hebt op wat je leert en hoe je leert, zullen kinderen dit gedrag overnemen.
Ouders
Uit onderzoek blijkt dat ouders van groot belang zijn voor
de schoolprestaties van hun kind. Ouderbetrokkenheid
heeft zowel direct als indirect invloed. De kern van
ouderbetrokkenheid bestaat uit goede communicatie. Wij
streven
naar
een
goede
samenwerking
tussen
leerkrachten en ouders. Ouders en leerkrachten kunnen
van elkaar leren. Wij geloven dat een goede
samenwerking directe invloed heeft op de leerprestaties
van uw kind. Daarom voeren wij kindgesprekken en zijn
de
kinderen
vanaf
groep
5
welkom
bij
de
rapportgesprekken met ouders.
Prioriteiten
Wij zijn gestart met het aanscherpen van onze kernwaarden. De nieuwe beschrijving van de
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kernwaarden gaat uit van de relatie tussen het kind, de school en de ouders (de
dynamische driehoek).

MLKing: Tactiek
Waarmee gaan wij aan de slag?
Veel organisaties beginnen we op deze plek in de piramide en juist dit zorgt ervoor dat
zoveel veranderingsprocessen niet leiden tot duurzame ontwikkeling. De Martin Luther
Kingschool is een lerende organisatie: “Een school waar mensen samen werken en samen
leren om dingen te doen die ertoe doen.”
In een niet-lerende school willen mensen doen wat werkt. De eerste en vaak enige vraag is
dan: “Hoe ziet het er dan in de praktijk uit?” Indien deze vraag niet beantwoord kan
worden, begint men er niet eens aan. Als je alleen wil doen wat werkt, hoef je niets te
leren! Bij de meeste leerprocessen is het zo dat we ontdekken hoe iets werkt door het te
doen!
MLKing: Activiteiten
Wat doen wij wel?
In de beide bovenste lagen (Tactiek en Activiteiten) gaat het om het maken van keuzes en
het uitvoeren van de concrete activiteiten. De keuzes en geplande activiteiten staan
genoemd in het schoolplan en het jaarplan.
Als we niet komen tot gezamenlijkheid in de ene laag moeten we terug gaan naar de
onderliggende lagen.

1.8

Leerling- en ouderpopulatie

In Maartensdijk wonen vooral mensen met een autochtone achtergrond. Dit zie je terug in
de school. Slechts 12% van de bevolking heeft een migratieachtergrond. Het aantal
kinderen dat de school bezoek met een migratieachtergrond is minder dan je op grond van
deze gegevens zou verwachten.
De meeste kinderen groeien op in een gezin met een modaal inkomen. Uit gegevens van
2018 blijkt dat 3,80 % procent van de huishoudens in Maartensdijk heeft een inkomen op of
rond het sociaal minimum. Dit zien wij terug bij onze leerlingpopulatie.

1.9

Huisvesting

De school is samen met een openbare school gehuisvest in een scholencomplex middenin
het dorp Maartensdijk. Beiden scholen zijn van elkaar gescheiden middels schuifwanden.
Het schoolgebouw is ruim van opzet. Brede gangen, grote lokalen en twee patio’s. De
wanden tussen de meeste lokalen zijn schuifwanden. Ook de wanden tussen het leslokaal
en de gangen zijn meestal als schuifwand uitgevoerd. De inrichting van het schoolgebouw is
door zijn flexibele indeling toekomstbestendig en kan relatief eenvoudig een andere
inrichting krijgen. De gebouw beschikt over diverse werkkamers. In het schoolgebouw is
een kinderopvang en buitenschoolse opvang gehuisvest. Daarnaast wordt het gebouw na
schooltijd gebruikt voor het aanbieden van muzieklessen. De staat van onderhoud is een
punt van aandacht, het schoolgebouw is niet energiezuinig.
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1.10 Omgeving van de school
De Martin Luther Kingschool is gesitueerd in een woonwijk middenin het dorp Maartensdijk,
grenzend aan een park met dierenweide. De school beschikt over een ruim schoolplein en
ligt in een verkeersluwe omgeving. Het schoolplein is eigendom van Gemeente de Bilt en
bevat verschillende speelelementen voor kinderen van verschillende leeftijdsgroepen. Op
het plein bevinden zich een aantal kleine overkappingen welke als fietsenstalling of schuur
worden gebruikt. Naast de school bevindt zich sport- en cultuurcentrum ‘De Vierstee’.

1.11 Onderwijs en identiteit
1.11.1ONDERWIJS

EN IDENTITEIT VAN DE

STICHTING DELTA

Het onderwijs is de kern van onze organisatie. De wijze waarop het onderwijs wordt
verzorgd kan op de scholen van onze stichting verschillen, er zijn immers verschillende
schoolconcepten en identiteiten binnen onze stichting, maar alle scholen hebben de intentie
om continue en planmatig bezig te zijn met de verhoging van de kwaliteit van boeiend
onderwijs, zodat de leerlingen hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen.
In het kader
koersuitspraken:
●
●
●
●

van

de

levensbeschouwelijke

identiteit

gelden

de

onderstaande

In de scholen van Delta voeren wij een open dialoog over levensbeschouwing,
zingeving en burgerschap.
Educatieve en gemeenschappelijke activiteiten op deze gebieden doen ertoe. Deze
activiteiten staan in het teken van het bevorderen van competenties op het gebied
van zingeving.
Hiermee beogen wij het morele kompas, het zelfbewustzijn en de persoonsvorming
van onszelf en anderen te stimuleren. De activiteiten staan ook in het teken van
gemeenschapszin, maatschappelijke betrokkenheid en cultuurhistorische kennis.
Binnen de gemeenschappelijke identiteit van de stichting is ruimte voor diversiteit.
Onze scholen geven invulling aan lessen zingeving, levensbeschouwing en
burgerschap die passen bij de eigen visie, cultuur en traditie van de school.

1.11.2ONDERWIJS

EN LEVENSBESCHOUWELIJKE IDENTITEIT VAN DE SCHOOL

De levensbeschouwelijke identiteit en het onderwijsconcept van de school
De Martin Luther Kingschool geeft onderwijs vanuit de Algemeen Christelijke grondslag,
geïnspireerd door Bijbelse verhalen en de daarin voorkomende waarden. Belangrijke
elementen hierbij zijn, het uit naastenliefde met elkaar omgaan, respect hebben voor en het
verantwoordelijk zijn voor jezelf en de ander. De “droom” van Martin Luther King is voor
ons ook een belangrijke inspiratiebron, waarbij ieder kind uniek is en mag zijn wie hij, of zij
is.
Op de Martin Luther Kingschool gaan we op respectvolle manier met elkaar om, ongeacht
geloof, huidskleur, ras of afkomst. Op onze school respecteren wij ieders levensovertuiging.
Er zitten kinderen met verschillende achtergronden bij elkaar in de klas. Leerlingen leren na
te denken over de verschillen tussen mensen en hoe wij daar het beste mee om kunnen
gaan. Door stil te staan bij onderwerpen als vriendschap, gevoelens, arm en rijk, oorlog en
vrede en verschillende religies, ontwikkelen kinderen hun eigen waarden. Respect voor
elkaar en voor verschillende meningen en religies staan daarbij centraal.
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Het onderwijs op de Martin Luther Kingschool is georganiseerd volgens het
leerstofjaarklassensysteem. Leerlingen die extra hulp of begeleiding nodig hebben worden
zoveel mogelijk binnen de groep geholpen. Hiervoor maakt de school onder andere gebruik
van een onderwijsassistent. Sommige leerlingen hebben meer specialistische hulp nodig. Zij
krijgen extra begeleiding van een remedial teacher. Leerlingen die meer uitdaging nodig
hebben krijgen wekelijks een dagdeel les in de XL-groep (plusklas). Wanneer de school niet
over de juiste expertise beschikt om een leerling verder te helpen wordt extern hulp
gezocht. De intern begeleider van de school is de coördinator van de leerlingenzorg.
De lessen worden (wanneer de les het toelaat) aangeboden
volgens het Expliciete directe instructiemodel. Alle leerlingen
ontvangen gelijktijdig instructie, vervolgens vindt er differentiatie
plaats. Er zijn duidelijke lesdoelen en de leerlingen krijgen gerichte
instructie om zich de lesstof eigen te maken. Voor leerlingen die
het moeilijk vinden wordt de instructie geïntensiveerd, de doelen
blijven gelijk. Het leren gebeurt in gezamenlijkheid en is een
sociaal proces. Er wordt rekening gehouden met verschillen door
verdiepende of juist verlengde instructie te realiseren. Daarnaast
bieden wij preteaching aan voor leerlingen die dit nodig hebben.
Op de Martin Luther Kingschool werken wij volgens convergente differentiatie, er is een
minimumdoel voor de groep als geheel gesteld. Alle leerlingen doen (in principe) mee aan
de klassikale instructie. Daarna gaan de kinderen de leerstof zelfstandig verwerken, zodat
de leerkracht tijd heeft om de zwakke leerlingen verlengde instructie te geven. Voor de
meer- en hoogbegaafde kinderen is er verdiepingsstof. De leerkracht centraal: hij legt uit,
doet voor, oefent eerst samen met de leerlingen en laat hen dan zelfstandig oefenen. Wij
hebben hoge verwachtingen van zorgleerlingen. Zij worden niet bij voorbaat opgegeven of
op een eigen leerlijn gezet. Het nadeel van een eigen leerlijn is dat de instructietijd voor de
zorgleerlingen relatief kort is, terwijl convergente differentiatie de instructietijd voor deze
leerlingen juist verlengt. De klas in drie niveaus verdeeld: een minimumniveau, een
basisniveau en een hoger niveau.

1.12 Overige, voor de beleidskeuzes relevante omstandigheden
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zich veilig en gezien voelen op school. De
Kanjertraining is daarom een vast onderdeel van ons lesprogramma. De Kanjerlessen zijn
zowel preventief als curatief van aard. Ook stimuleert de training een positieve sfeer in de
groep. Onze leerkrachten zijn speciaal opgeleid om deze training te kunnen geven.
Wij maken gebruik van het leerlingvolgsysteem van de Kanjertraining, het Kanjer volg- en
adviessysteem. Een leerlingvolgsysteem, dat zich richt op de sociaal emotionele
ontwikkeling van kinderen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van gedragsvragenlijsten. Dat
betekent dat wij inzicht hebben in de totale sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen
gedurende de gehele schoolloopbaan. Mocht het leerlingvolgsysteem daar aanleiding toe
geven, dan zal hier naast de reguliere Kanjertraining extra aandacht aan worden besteed.
Voor het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie maken wij gebruik van de
methode trefwoord en de lessen vanuit de Kanjertraining.
De lesstof wordt aangeboden via methoden die voldoen aan de kerndoelen voor het primair
onderwijs en die passen bij de kinderen en de visie van de school.
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1.13 Contacten
De school gelooft in samenwerking met andere partijen binnen en buiten het onderwijsveld.
Enerzijds is deze samenwerking bedoeld om een breed draagvlak te verkrijgen en te
behouden voor de organisatie, anderzijds voelt de school een brede maatschappelijke
verantwoordelijkheid binnen de regio en soms landelijk. Om deze redenen heeft de school
contact met o.a.: Centrum voor jeugd en gezin, Veilig Thuis, Kinderopvang de Bilt, Topkids,
peuterspeelzaal Het Bruggetje, Kunst Centraal, Kunst & Genoegen, Het Kunstenhuis en
diverse lokale en gemeentelijke instellingen in de omgeving.

1.13.1DELTABERAAD (DB)
De directeur van de school neemt actief deel aan het directeurenberaad van de stichting
Delta (het DB). Binnen dit beraad werken de directies van de verschillende scholen in
zogenaamde leerteams ‘in’ het Deltasysteem samen aan diverse onderwerpen, vanuit het
geloof dat samenwerken ons verder brengt. O.l.v. de directeur-bestuurder werken de
directeuren binnen het DB ook samen ‘aan’ het Delta-systeem. De directeuren nemen
daarnaast deel aan alle samenwerkingsvormen die voortvloeien uit de samenwerking binnen
de stichting. Dit betreft bijvoorbeeld het coördineren van de verschillende netwerken van
het Deltaplein.

1.13.2COLLEGE

VAN DIRECTEUREN VAN DE GEMEENTE

DE BILT (CDB)

De directeur van de school neemt deel aan het overleg van directeuren primair onderwijs
binnen de gemeente De Bilt-Bilthoven en de hierbij horende werkgroepen. In dit overleg
wordt lokaal afstemming gezocht m.b.t. organisatorische en inhoudelijk onderwijskundige
onderwerpen.

1.13.3SAMENWERKINGSVERBAND ZOUT
Elk kind heeft recht op goed onderwijs dat aansluit bij zijn mogelijkheden en behoeften. Ook
kinderen die extra ondersteuning nodig hebben om zich optimaal te ontwikkelen. Voor de
meeste kinderen is het reguliere basisonderwijs een passende plek. Als het echt nodig is,
kan een kind naar het speciaal onderwijs of het speciaal basisonderwijs. Dit is geregeld
binnen het Samenwerkingsverband regio Zuidoost Utrecht (swv ZOUT). In dit
samenwerkingsverband
werken
32
schoolbesturen,
87
scholen
voor
primair(speciaal)-onderwijs en de gemeenten de Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij
Duurstede en Zeist samen aan Passend Onderwijs. Zie voor de concrete uitwerking het
ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.
Alle scholen hebben een schoolondersteuningsprofiel. Hierin beschrijft de school haar
onderwijskwaliteit. Het profiel maakt duidelijk welke ondersteuning de school aan leerlingen
kan bieden en welke voorzieningen er zijn. Ook kan het schoolondersteuningsprofiel laten
zien wat een school (nog) niet kan. Alle schoolondersteuningsprofielen vormen gezamenlijk
een dekkend netwerk. Zo is gewaarborgd dat er voor elk kind daadwerkelijk een goede
onderwijsplek is. Er kunnen situaties zijn waarin de ouders en de school tijdelijk behoefte
hebben aan advies of ondersteuning. Bijvoorbeeld omdat de school handelingsverlegen is.
Alle scholen van Delta zijn nauw betrokken bij het samenwerkingsverband. Wij proberen
zoveel mogelijk aanwezig te zijn bij activiteiten van het samenwerkingsverband en zijn
vertegenwoordigd in de verschillende gremia binnen de organisatie, zoals de OPR,
klankbordgroep etc. Het onderwerp is een vast agendapunt van het directeurenberaad.
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1.13.4WERKGROEP KUNST

IN DE SCHOOL

(KIDS)

De werkgroep KIDS bestaat uit leerkrachten, ouders en liefhebbers van Kunst uit de
Gemeente De Bilt. De werkgroep is in 1993 samengesteld in opdracht van het College van
Basisschooldirecteuren om de culturele vorming op scholen een structureel karakter te
geven. De Werkgroep KIDS komt 8x per jaar bij elkaar. Dit resulteert in een gevarieerd
kunst- en cultuuraanbod. Het doel is dat iedere leerling in de basisschoolperiode
gestructureerd in aanraking komt met kunst en cultuur in al zijn disciplines (dans, drama,
muziek e.d.). Het aanbod is bestemd voor alle scholen in onze gemeente en afgestemd op
de leeftijd van de leerlingen. Het aanbod wordt geselecteerd op een zekere vorm van
cultuurgehalte en niet op amusementswaarde! De werkgroep wordt ondersteund door de
deskundigheid van Kunst Centraal. De scholen van Stichting Delta de Bilt participeren in dit
aanbod. Dit houdt in dat alle leerlingen van de scholen van de Stichting ieder jaar twee
voorstellingen of projecten krijgen aangeboden.

1.13.5ORGANISATIE

VOOR BUITENSCHOOLSE OPVANG

De voor- en naschoolse opvang wordt verzorgd door kinderopvang Topkids. Topkids is
gehuisvest in de school. Daartoe maken zij gebruik van verschillende ruimtes in de school.
Tijdens studiedagen en vakanties kan Topkids zorgen voor opvang.

1.13.6MARNIX ACADEMIE UTRECHT
Als maatschappelijke organisatie die midden in de samenleving staat, voelen wij ons
verantwoordelijk voor het onderwijs in de meest brede zin van het woord. Alle scholen van
de stichting Delta zijn daarom gecertificeerd opleidingsschool binnen een partnerschap met
de Marnix Academie in Utrecht. Het zijn van een opleidingsschool betekent dat er binnen
onze school studenten (meestal PABO-studenten) van de Marnix academie stagelopen. Een
groot voordeel van het zijn van een opleidingsschool is dat wij dicht op nieuwe
onderwijskundige ontwikkelingen zitten. Doordat alle leerkrachten mentor van een student
kunnen zijn, wordt er een continu gesprek gevoerd over wat we doen en waarom we het zo
doen. Een basishouding van reflectie. Dit past bij de lerende organisatie die we willen zijn.

1.13.7LOGOPEDIE,

FYSIOTHERAPIE

Wekelijks is er een kinderoefentherapeut van FysioHolland in de school aanwezig. Het grote
voordeel van kinderoefentherapie in school is dat de geleerde motorische vaardigheden
direct in de context van de leerling geoefend worden. Daarnaast kan de leerkracht
gemakkelijk worden meegenomen in de behandeling van de leerling, door de leerkracht
adviezen te geven over het motorisch functioneren.
Daarnaast onderhouden wij nauwe contacten met logopediepraktijk De Bremhorst.

1.13.8KUNSTCENTRAAL
De werkgroep KIDS bestaat uit leerkrachten, ouders en liefhebbers van Kunst uit de
Gemeente De Bilt. De werkgroep is in 1993 samengesteld in opdracht van het College van
Basisschooldirecteuren om de culturele vorming op scholen een structureel karakter te
geven. De Werkgroep KIDS komt 8x per jaar bij elkaar. Dit resulteert in een gevarieerd
kunst- en cultuuraanbod. Het doel is dat iedere leerling in de basisschoolperiode
gestructureerd in aanraking komt met kunst en cultuur in al zijn disciplines (dans, drama,
muziek e.d.). Het aanbod is bestemd voor alle scholen in onze gemeente en afgestemd op
de leeftijd van de leerlingen. Het aanbod wordt geselecteerd op een zekere vorm van
cultuurgehalte en niet op amusementswaarde! De werkgroep wordt ondersteund door de
deskundigheid van Kunst Centraal. De scholen van Stichting Delta de Bilt participeren in dit
aanbod. Dit houdt in dat alle leerlingen van de scholen van de Stichting ieder jaar twee
voorstellingen of projecten krijgen aangeboden.
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2.

Hoofdstuk 3: Analyse

2.1

Inleiding

In hoofdstuk 2 hebben we de stand van zaken op dit moment omschreven. In dit hoofdstuk
verzamelen we aanvullende gegevens, die we relevant vinden om in hoofdstuk 4 de juiste
ambities te kunnen formuleren.

2.2

Gegevens leermiddelen & onderwijstijd

Onze lesurentabel ziet er als volgt uit.
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Kerndoel domein: Nederlands
Stand van zaken
Binnen het domein Nederlands maken wij ons zorgen over de leesontwikkeling bij kinderen. Wij
zien dat er (thuis) steeds minder wordt gelezen. Dit vertaalt zich onder andere in tegenvallende
cijfers op de DMT en begrijpend lezen toetsen.
Methoden
Relatie met de kerndoelen:
Aangeschaft
Vervangen
/materialen:
Leerlijnen Jonge
voldoet aan kerndoelen voor mondeling
2016
2024
Kind
taalonderwijs
Veilig Leren Lezen
voldoet aan kerndoelen voor mondeling
2016
2024
en schriftelijk taalonderwijs
Staal taal
voldoet aan kerndoelen voor mondeling,
2014
2022
schriftelijk taalonderwijs en
taalbeschouwing
Staal spelling
voldoet aan de kerndoelen voor
2014
2022
taalbeschouwing
Nieuwsbegrip
voldoet aan kerndoelen voor mondeling,
2017
2025
schriftelijk taalonderwijs en
taalbeschouwing
Karakter
voldoet aan kerndoelen voor mondeling,
2019
2027
schriftelijk taalonderwijs en
taalbeschouwing
Ambitie
Resultaten binnen het kerndoel Nederlands zijn op het niveau dat je op grond van de
leerlingpopulatie mag verwachten. Om dit verder te verbeteren is het nodig dat leerlingen en
ouders het belang van veel (voor)lezen inzien.
Voorgenomen nieuwe materialen en methoden
technisch lezen - nieuwe methode ‘Karakter’
taal - nieuwe methode
spelling - nieuwe methode
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Kerndoel domein: Engels
Stand van zaken
De verwachtingen van ouders en het voortgezet onderwijs betreffende dit kerndoel zijn zeer
uiteenlopend. De leerlingen krijgen vanaf groep 2 engels aangeboden. De opgedane kennis in de
loop der jaren is minder dan je op grond van de tijdsinvestering zou verwachten echter hoger als
gesteld in de kerndoelen. Leerkrachten hebben inspiratie nodig om het geven van Engels op een
constructieve en aansprekende manier aan te kunnen bieden.
Methoden
Relatie met de kerndoelen:
Aangeschaft
Vervangen
/materialen:
Take it Easy
De methode voldoet minimaal aan de
2011-2012
2020
genoemde kerndoelen binnen dit domein.
Ambitie
De kerndoelen stellen lagere eisen binnen dit domein dan het voortgezet onderwijs verwacht.
Onze ambitie is deze twee met elkaar te verbinden en daar een passende lesmethode bij vinden.
Voorgenomen nieuwe materialen en methoden
engels - nieuwe methode

Verwachte aanschaf
2020

Kerndoel domein: Rekenen & Wiskunde
Stand van zaken
De resultaten en werkwijze van onze vorige methode ‘Alles telt’ voldeden niet meer. Daarom zijn
wij tijdens schooljaar 2018-2019 gaan werken met Gynzykids. De resultaten hiervan vallen
tegen. In 2019 zijn wij overgegaan tot de aanschaf van de methode Getal en Ruimte junior.
Methoden
Relatie met de kerndoelen:
Aangeschaft
Vervangen
/materialen:
Getal en Ruimte
De methode voldoet aan de genoemde
2019
2027
kerndoelen binnen dit domein.
Ambitie
Een duidelijk doorgaande lijn binnen dit vakgebied. Wij hebben gekozen voor een EDI-aanpak,
belangrijke elementen: formuleren lesdoel, controleren van begrip en de kleine en grote
lesafsluiting. Dit helpt leerlingen stapsgewijs en actief de leerstof eigen maken, waardoor zij
succeservaringen opdoen. De nieuwe methode moet deze aanpak ondersteunen.
Voorgenomen nieuwe materialen en methoden
rekenen - nieuwe methode

Verwachte aanschaf
2019

Kerndoel domein: Kunst & cultuur
stand van zaken
Als gevolg van onze samenwerking met Kunst Centraal voldoen wij ruimschoots aan de gestelde
kerndoelen. Tijdens schooljaar 2018-2019 hebben wij een subsidie ontvangen om met
Mediakunst aan de slag te gaan.
Methoden
Relatie met de kerndoelen:
Aangeschaft
Vervangen
/materialen:
Kunst Centraal
De methode voldoet aan de genoemde
nvt
nvt
kerndoelen binnen dit domein.
Ambitie
Mediakunst een vaste plek in ons onderwijsprogramma geven.
Kunst & cultuur in samenhang met andere vakgebieden aanbieden.
Voorgenomen nieuwe materialen en methoden
nvt
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Kerndoel domein: Bewegingsonderwijs & sport
Stand van zaken
De lessen bewegingsonderwijs en sport worden vanaf groep 2 aangeboden door een
vakleerkracht. Daarnaast werken wij samen met de buurtsportcoaches. Zij komen wekelijks
tijdens de pauze en na schooltijd sport en bewegingsactiviteiten aanbieden op het schoolplein.
Methoden
Relatie met de kerndoelen:
Aangeschaft
Vervangen
/materialen:
Gympedia
De methode voldoet aan de genoemde
2018
2026
kerndoelen binnen dit domein.
Ambitie
Het aanbieden van motorische remedial teaching met als doel kinderen die moeite hebben met
hun motoriek meer plezier te laten beleven aan sport. Daarnaast zoeken wij de samenwerking
met lokale partijen om de leerlingen kennis te laten maken met verschillende sporten.
Voorgenomen nieuwe materialen en methoden
nvt

Verwachte aanschaf
nvt

Kerndoel domein: Mens & maatschappij
Stand van zaken
De gebruikte methodes worden in toenemende mate gebruikt als bronnenboek. Juist bij lessen
binnen dit vakgebied zoeken wij samenhang in een verwerking die valt binnen het kerndoel
domein Kunst & cultuur.
Methoden
Relatie met de kerndoelen:
Aangeschaft
Vervangen
/materialen:
Meander
De methode voldoet gedeeltelijk aan de
2011
2019
genoemde kerndoelen binnen dit domein.
Brandaan
De methode voldoet gedeeltelijk aan de
2011
2019
genoemde kerndoelen binnen dit domein.
Verkeerskrant
De methode voldoet gedeeltelijk aan de
nvt
2020
genoemde kerndoelen binnen dit domein.
Trefwoord
De methode voldoet gedeeltelijk aan de
nvt
2020
genoemde kerndoelen binnen dit domein.
Ambitie
Verdere uitbouw van de samenhang met het domein Kunst en Cultuur.
Voorgenomen nieuwe materialen en methoden
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Kerndoel domein: Natuur & techniek
Stand van zaken
De laatste jaren is er minder aandacht geweest voor de kerndoelen binnen dit domein. Er is wel
aandacht aan besteed maar dit heeft een impuls nodig. Tijdens schooljaar 2018-2019 hebben
wij een start gemaakt om planmatig per kerndoel zelf lessen te ontwerpen. Daarnaast biedt de
school vanaf schooljaar 2019-2020 jaarlijks een excursie aan passend bij de genoemde
kerndoelen.
Methoden
Relatie met de kerndoelen:
Aangeschaft
Vervangen
/materialen:
Techniektorens
De methode voldoet gedeeltelijk aan de
2010
2019
genoemde kerndoelen binnen dit domein.
Ambitie
Een tweejaarlijkse cyclus ontwerpen waarbij alle leerlingen binnen die twee jaar werken aan alle
genoemde kerndoelen binnen dit domein.
Jaarlijkse excursies borgen in ons onderwijsprogramma.
Techniektorens actief gebruiken.
Voorgenomen nieuwe materialen en methoden
nvt

2.3

Verwachte aanschaf
nvt

Gegevens leerlingen

De laatste jaren laat de school een behoorlijke groei zien. Het laat zich moeilijk inschatten
hoe groot de instroom de komende jaren zal zijn. Dit heeft te maken met de ontwikkeling
van scholen in de omgeving. De doelstelling is net boven de 200 leerlingen te blijven om
combinatieklassen te voorkomen en de huidige extra ondersteuning te kunnen blijven
bieden.
Prognose leerlingaantallen
schooljaar
1
2
2018-2019
25
25
2019-2020
25
25
2020-2021
25
25
2021-2022
25
25
2022-2023
25
25

2.4

3
28
25
25
25
25

4
28
28
25
25
25

5
31
28
28
25
25

6
27
31
28
28
25

7
22
27
31
28
28

8
23
22
27
31
28

totaal
209
211
214
212
206

Gegevens personeel

Als gevolg van pensionering en natuurlijk verloop heeft het team van de MLKing de laatste
jaren relatief veel wijzigingen doorgemaakt. Veel kennis en ervaring heeft daarmee de
school verlaten. Ondanks de landelijke tekorten aan leerkrachten hebben wij de juiste
mensen kunnen aannemen waardoor de school op dit moment een heel fijne mix heeft van
nieuwe initiatieven en ervaring. Door heel bewust keuzes te maken heeft de school nu een
mooie leeftijdsopbouw met een een redelijke man-vrouw verhouding.
De school streeft ernaar om alle leerkrachten lesgevende taken te geven om de binding met
de werkvloer en de kennis van het gebruik van lesmethodes te behouden. De directie is
vrijgesteld van lesgevende taken.
Aan de school zijn naast directie, ib en een onderwijsassistent 15 leerkrachten verbonden
waarvan één vakdocent bewegingsonderwijs is. In het nascholingsplan van de school is een
overzicht opgenomen van alle expertises van de verschillende teamleden.
Vanaf schooljaar 2019-2020 komt de functie van adjunct-directeur te vervallen.
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Onderwijsresultaten
Om de ontwikkeling van de kinderen goed te kunnen volgen, gebruiken we op de Martin
Luther Kingschool het Cito Volgsysteem primair onderwijs. Met de bijbehorende toetsen
bepaalt de leerkracht waar de kinderen staan in hun ontwikkeling. Zo kan er perfect worden
ingespeeld op de behoeftes van de kinderen. De gegevens van het CITO Volgsysteem zijn
een derde gegeven naast de eigen observaties van de leerkracht en de toetsen uit de
lesmethodes. Als het goed is komen deze gegevens met elkaar overeen: Het beeld dat de
leerkracht van een kind heeft, naast de toetsen uit de lesmethodes en de toetsen van het
CITO Volgsysteem laten dan eenzelfde beeld zien.
Laten die gegevens niet eenzelfde beeld zien, dan is dat voor de leerkracht een signaal om
eens nader naar de ontwikkeling van het kind te kijken. Vaak volgt dan ook een gesprek
met het kind en de ouders om een goed beeld te kunnen vormen en te bepalen hoe we
verder kunnen werken aan zijn/haar ontwikkeling.
De resultaten laten de laatste jaren een wisselend beeld zien. In samenwerking met de
PO-Raad hebben wij een onderzoek ingesteld naar de oorzaak hiervan. Hieruit is naar voren
gekomen dat de vele personele wisselingen van directie en ib de school geen goed hebben
gedaan. Ook de instroom van een relatief grote groep leerlingen met een leerachterstand
zijn hierbij niet helpend geweest. De afgelopen jaren is hard gewerkt om de resultaten op
het niveau te krijgen die je op grond van de leerlingpopulatie zou verwachten. Naar
verwachting voldoet de school vanaf schooljaar 2019-2020 structureel aan de gestelde
normen.

Uitkomsten tevredenheidsonderzoeken
Tevredenheidspeiling (ouders)
Op alle onderdelen van de enquête heeft de MLKing groen of blauw gescoord. Dat betekent
een goede score. Op een aantal punten heeft de school heel hoog gescoord:
- kinderen hebben het naar hun zin in de groep
- kinderen voelen zich gewaardeerd door de leerkracht
- de lestijd wordt zinvol besteed
- ouders voelen zich welkom op school
- ouders voelen zich serieus genomen
- ouders vinden de informatie vanuit school begrijpelijk
De hoogste score werd behaald op: “Ouders spreken positief over de school”
Er komen ook een aantal verbeterpunten uit de tevredenheidspeiling, zoals aandacht voor
onze algemeen christelijke identiteit en omgang met sociale media.
Tevredenheidspeiling (kinderen)
De kinderen vanaf groep 5 hebben een tevredenheidspeiling ingevuld. Op bijna alle
onderdelen van de enquête heeft de MLKing groen of blauw gescoord. Dat betekent een
goede score. Op een aantal punten hebben wij heel hoog gescoord:
- kinderen hebben het naar hun zin in de groep
- in de groep hoort iedereen erbij
- kinderen voelen zich veilig op school
De hoogste score: “Kinderen hebben voldoende vrienden en vriendinnen op school.”
Een aandachtspunt is het leerstofaanbod. ‘Kinderen krijgen vaak werk dat ze leuk vinden,’
heeft relatief laag gescoord. Dit is een groot aandachtspunt voor de school. Mede daarom
zijn wij gedurende schooljaar 2018-2019 gestart met een coachingstraject ‘Boeiend
onderwijs’.
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2.5

Evaluatie schoolplanperiode 2015-2019

5.1.
5.1.6

SCHOOLSPECIFIEK
Eens per twee jaar zetten we
tevredenheidsonderzoeken uit onder
personeel, leerlingen en ouders. Deze
zullen in 2016 en 2018 plaatsvinden.

kwaliteit en strategie
De onderzoeken zijn afgenomen en er
heeft een terugkoppeling naar team en
ouders plaatsgevonden. Verbeterpunten
zijn opgenomen in het schooljaarplan.

5.1.7

Opbrengstgericht werken gaan we
volgen middels een gestructureerde,
éénduidige
analyse,
waarbij
we
duidelijke streefdoelen kunnen gaan
stellen.

Cito’s
worden
door
leerkrachten
geanalyseerd binnen een specifiek format.
Vervolgens worden deze besproken en
volgen eventueel acties. De streefdoelen
zijn vastgesteld.

5.1.8

Om het begrip “brede school” meer
invulling te geven worden de banden
met de andere schoolpartners, zoals
de BSO’s verder versterkt. Dit zal
vorm krijgen door een structureel
overleg
waar
alle
partijen
in
vertegenwoordigd
zijn
en
gezamenlijke belangen doorgesproken
worden. Dit heeft raakpunten met
doorlopende schooltijden waarvan de
invoering op Deltaniveau (punt 5.2.4)
is gepland in 2015-2016, en de
oriëntatiefase/voorbereidingsfase
is
daarmee
gepland
in
schooljaar
2016-2017.

De school werkt nauw samen met BSO
Topkids welke in de school is gevestigd.
Er vindt structureel overleg plaats met
Topkids. Daarnaast zijn er banden met
Kinderopvang De Bilt, de BSO welke naast
de school is gevestigd.
De school is overgegaan op het vijf gelijke
dagen model.

5.1.9

De PDCA cyclus v.w.b. instrumenten
schoolplan, jaarplan, jaarevaluatie zal
verder vorm, moeten gaan krijgen in
het schooljaar 2015-2016.

Als gevolg van stabiliteit op directieniveau
heeft dit een structurele vorm gekregen.

5.1.10

In het schooljaar 2015-2016 wordt er
onderzoek gedaan naar een nieuwe
vorm van externe rapportage naar
ouders en kinderen.

Tijdens schooljaar 2018-2019 is
nieuw schoolrapport geïntroduceerd.
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5.2.
5.2.5

SCHOOLNIVEAU
Het
beleid
rondom
meeren
hoogbegaafdheid
wordt
verder
uitgewerkt en aangescherpt.

Onderwijs en identiteit
Er ligt een beleidsplan. Deze wordt
jaarlijks
geëvalueerd
en
eventueel
bijgesteld.

5.2.3

Jaarlijks wordt in de jaarkalender een
moment gepland om de algemeen
christelijke identiteit van de school
met de medewerkers in het team te
bespreken. Planning 2015-2019

Dit onderdeel is opgenomen
Abc-map. Heeft aandacht nodig.

5.2.4

Talentontwikkeling
schoolteam wordt
aandachtspunt.

binnen
het
een belangrijk

Gedurende schooljaar 2018-2019 zijn de
eerste plannen gemaakt om hier komend
schooljaar invulling aan te geven.

5.2.5

Door het verder groeien naar een
vorm van Brede school, wordt de
noodzaak
onderzocht
voor
het
invoeren van gelijke schooltijden.

De school werkt inmiddels volgens het vijf
gelijke dagen model.

5.2.6

Effectieve inzet IB en RT-tijd wordt
jaarlijks
geëvalueerd.
Planning
2015-2019. IB zal (nog) meer
ondersteuning
bieden
aan
de
leerkrachten in de dagelijkse praktijk,
meer zichtbaar zijn, de klassen in
gaan, een voortrekkersrol vervullen.
Planning 2015-2016.

Dit onderdeel heeft aandacht nodig en
dient voor borging opgenomen te worden
in de Abc-map.

5.2.7

De
verbeterpunten
uit
het
inspectierapport (2011 en) 2015
worden verwerkt in beleidsstukken en
protocollen en zijn zichtbaar in de
werkprocessen. Planning 2015-2017.

Hier
zijn
we
mee
bezig.
De
verbeterpunten zijn opgenomen in het
jaarplan 2018-2019.

5.2.8

Implementatie van het volgsysteem
Leerlijnen Jonge Kind zal in het
schooljaar 2015-2016 vorm gaan
krijgen.

Dit onderdeel is succesvol afgerond.

5.2.9

Onderhoud
en
actualiseren
van
afspraken rond de Kanjertraining,
Coöperatieve werkvormen, Zelfstandig
werken
worden
jaarlijks
in de
vergaderkalender opgenomen.

Coöperatieve werkvormen en zelfstandig
werken zijn onderdelen van Boeiend
Onderwijs. Onderhoud en actualiseren
afspraken rondom Kanjertraining moeten
we gaan borgen via Abc.

5.2.10

Er zal onderzoek verricht moeten
worden naar de verwachte toekomst
mbt ICT in ons onderwijs. Dit zal
moeten leiden tot een ICT beleidsplan.
Planning 2015-2016.

Dit onderdeel is afgerond. ICT is
onderdeel van ons onderwijs. Hiervoor is
geen apart plan meer nodig.
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5.3.
5.3.4

5.3.5

5.4.4
5.4.5

5.4.5

5.4.4

SCHOOLNIVEAU
Personeelsbeleid
en
daarbinnen
opleidingen worden vastgelegd in een
beleidsplan. Vervolgens wordt hierop
gestuurd bij aanname van nieuwe
medewerkers
en
de
huidige
medewerkerpopulatie gescreend voor
invulling van het beleid. Scholingplan
en ontwikkeltrajecten zijn hieruit een
voortvloeisel.
Het eigenaarschap is een belangrijk
ontwikkelpunt.
Er
zullen
samenwerkingsvormen
worden
gekozen om het eigenaarschap te
stimuleren. Inrichting van een nieuw
MT,
bouwoverleg,
andere
overlegvormen,
duo-samenwerking,
collegiale consultatie zullen worden
ingeroosterd. Planning 2015-2019

Personeel en organisatie
In 2019 is hier een start mee gemaakt.
We hebben de ambitie dit plan dit jaar af
te ronden.

SCHOOLNIVEAU
Er zullen bouwcoördinatoren worden
aangesteld, die ook zitting nemen in
het MT.
Dit om betrokkenheid, eigenaarschap
en besluitvormingsprocedures goed te
laten verlopen. Planning 2015-2016.
In november 2015 zal er een
benoemingsadviescommissie
worden
samengesteld om tot een definitieve
oplossing voor de directie invulling te
komen.
Als onderdeel van open communicatie
over behaalde resultaten onderzoeken
we de mogelijkheid voor een digitaal
rapport.
Planning
onderzoek
2016-2017
Planning realisatie 2017-2018. Zo
mogelijk
eerder
uitvoeren
in
combinatie met het ouderportaal in
Parnassys.

Communicatie en PR
Op de school wordt gewerkt met
Onderwijs- en Expertteams. Er is geen
MT.
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We zijn gestart met het werken in
Onderwijs- en Expertteams. Dit wordt de
komende jaren verder uitgebouwd. Als
gevolg van de vele personeels- en
directiewisselingen
is
collegiale
consultatie nog niet ten uitvoer gebracht.
Er worden wel plannen gemaakt om
hiermee te starten. Ambitie: 2019-2020.

Dit onderdeel is afgerond.

Tijdens schooljaar 2018-2019 is een
nieuw schoolrapport geïntroduceerd.
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5.5.
5.5.5

5.5.6

5.5.7
5.5.8

SCHOOLNIVEAU
De werkgroep communicatie/PR zal
blijven voortbestaan en er zal actief
beleid gevoerd worden om de school
beter op de kaart te zetten en ons
beter te profileren.
Er
zal
gezocht
worden
naar
alternatieve informatievoorziening naar
de ouders.
De nieuwsbrief in de huidige vorm,
staat wat dat betreft ter discussie.
Medeverhuur/gebruik van ruimtes is
noodzakelijk om de financiën op orde
te houden.
Financiële
middelen
welke
aan
personeel
worden besteed zullen
kritisch moeten worden bekeken en
wellicht worden herverdeeld.

De werkgroep is opgeheven. De directie
heeft deze taak overgenomen.

Er
wordt
gewerkt
met
een
communicatieplatform (Social Schools).
Daarnaast is de nieuwsbrief blijven
bestaan.
Er maken meerdere partijen gebruik van
het gebouw.
De functie adjunct directeur komt met
ingang van schooljaar 2019-2020 te
vervallen.

3.

Conclusie en ambities per beleidsterrein

3.1

Kwaliteit en strategie

3.1.1 CONCLUSIE
Dit beleidsterrein is de basis voor de andere beleidsterreinen en voor de hele organisatie. In
alle geledingen en op alle niveaus binnen stichting Delta is men zich ervan bewust dat
doelgericht werken tot betere resultaten leidt. Hiervoor hanteren we het principe dat alle
processen de pdca-cyclus doorlopen om doelen en ambities te realiseren.
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FASE
1. Plan

OMSCHRIJVING
VRAGEN
Zeggen wat je doet Hebben we goed
vastgelegd/beschreven wat
we doen?
2. Do
Doen wat je zegt
Handelen we conform de
eisen die we aan onszelf
hebben gesteld?
3. Check Evalueren
Doen we de goede dingen?
Doen we de dingen goed?
Hoe weten we dat? Vinden
anderen dat ook?
4. Act
Bijstellen
Wat gaan we
verbeteren/bijstellen en hoe
doen we dat?

DOCUMENT
Schoolplan 2019-2023
Schooljaarplan
Jaarverslag / evaluatie

Borging in
schooldocumenten +
opstellen nieuw
schooljaarplan

Tijdens deze schoolplanperiode hebben we, na vele jaren van onrust en instabiliteit, de rust
weer gevonden. Er is een vaste directeur aan de school benoemd en na het vertrek van een
groot aantal collega’s staat er een (nagenoeg) compleet nieuw schoolteam klaar om het
onderwijs op de Martin Luther Kingschool verder vorm te geven en te borgen. De afgelopen
jaren is hard gewerkt om de (met name administratieve) achterstanden, als direct gevolg
van jarenlange onrust en instabiliteit, weg te werken. De nieuwe schoolplanperiode zet een
streep onder dit verleden.

3.1.2 AMBITIES 2019-2023
De komende beleidsperiode gaan we ons richten op structurele verbetering van ons
onderwijs en de borging daarvan. Tijdens schooljaar 2018-2019 zijn wij in samenwerking
met Natuurlijk Leren BV het traject ‘boeiend onderwijs’ gestart. Hier gaan wij de komende
beleidsperiode mee verder.
Natuurlijk Leren BV ondersteunt scholen en schoolbesturen in hun ontwikkeling. Zij doen
dat vanuit het gedachtegoed van de lerende organisatie en de inzichten over levende
systemen. Gedurende alle bijeenkomsten worden de inhouden van boeiend onderwijs in hun
onderlinge samenhang aangeboden. Elke afzonderlijke inhoud wordt heel concreet
uitgewerkt: met veel praktijkvoorbeelden, ideeën, werkvormen en materialen, maar telkens
kijken ze ook naar het grote geheel. Na elke bijeenkomst krijgt het team praktijkopdrachten
om in de eigen klas mee aan de slag te gaan. Wat is boeiend onderwijs in deze 21eeeuw?
Wat weten we zoal over leren van kinderen? De recente opbrengsten van hersenonderzoek.
Hersenwerk in de klas. Nieuwe ideeën over intelligentie. De 8 intelligenties van Gardner.
Werken met meervoudige intelligentie in de klas. Waarom coöperatief leren? “Opleuken” of
moral purpose? Het gaat niet alleen om intelligentie, maar ook om wat je met die
intelligentie doet: de denkgewoonten van Arthur Costa. Werkvormen om denkgewoonten te
ontwikkelen en de wijze van aanpak op school. Praktisch leren werken met woordspinnen,
clusters, mindmaps, organizers. Leren door het zelf te doen aan de hand van diverse
concrete voorbeelden uit allerlei lessen. Leren werken met gedragspatroongrafieken,
relatiecirkels, causale lussen. We werken met prentenboeken, methodes uit de scholen,
gedichten, verhalen en situaties uit de klas.
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3.2

Onderwijs en identiteit

3.2.1 CONCLUSIE
In navolging van de Groen van Prinstererschool (een van de scholen van onze stichting) zijn
wij ook gestart met een XL-groep. We hebben het model van De Groep gekopieerd en zijn
van start gegaan. De komende jaren kunnen we het onderwijs en de visie op de XL-groepen
eventueel bijschaven en schoolspecifiek maken.
Even zo goed hebben kinderen die meer moeite hebben om zich de lesstof eigen te maken
extra begeleiding nodig. De afgelopen jaren zijn wij anders gaan kijken naar de manier
waarop wij dat doen. Voorheen kregen deze kinderen extra begeleiding van een remedial
teacher buiten de klas. Uit diverse onderzoeken blijkt dat het effectiever is om deze groep
leerlingen juist in de klas te helpen door de eigen leerkracht. Daarom heeft de school een
onderwijsassistent aangetrokken, deze is (volgens rooster) in de groepen ter ondersteuning
aanwezig om de eigen leerkracht de ruimte te geven tot het geven van remedial teaching.

3.2.2 AMBITIES 2019-2023
Naast de begeleiding van Natuurlijk Leren BV om ons te helpen de samenhang en het grote
geheel te zien, gaan wij ook vakinhoudelijk aan de slag. Als team gaan we aan de slag met
de kernvakken om de kwaliteit van de lessen te behouden of te verbeteren en de methodes
te leren gebruiken als bronnenboek. Daartoe is kennis van de leerlijnen en de opbouw van
de gebruikte lesmethodes van groot belang. Borging van afspraken vindt plaats via de
Abc-map.

3.3

Personeel en organisatie

3.3.1 CONCLUSIE
Afgelopen jaar zijn we begonnen te werken in Onderwijs- en Expertteams. Alle leerkrachten
hebben zitting in een Onderwijs- en een Expertteam. De komende jaren zullen deze teams
aan invloed toenemen. Veel zaken verlopen nu nog via de directie. Een logisch gevolg van
de vele nieuwe collega’s in de school en de lijnen die uitgezet moeten worden.
Het werken in deze teams sluit aan bij de visie van de school omtrent het personeelsbeleid:
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3.3.2 AMBITIES 2019-2023
Op het moment van schrijven van dit schoolplan zijn we in de school bezig met het
scholingsplan. Daarnaast hebben wij de ambitie om voor nieuwe collega’s een gedegen
inwerkperiode te plannen in de vorm van een soort MLKing College. Nieuwe collega’s
worden door meer ervaren collega’s geschoold in de manier waarop wij op de Martin Luther
Kingschool werken. Ook zijn wij plannen aan het maken om meer gebruik te gaan maken
van elkaars talenten. Hierbij denken wij aan het opzetten van workshopmiddagen waarbij
leerlingen zich kunnen inschrijven voor bepaalde workshops. Met de extra gelden die ter
beschikking worden gesteld aan het onderwijs wordt het daadwerkelijk kijken en leren van
collega’s een optie om te onderzoeken. In het verleden stuitten wij vaak op praktische
problemen.

3.4

Communicatie en PR

3.4.1 CONCLUSIE
Ouderbetrokkenheid is van levensbelang voor het goed functioneren van onze school.
Goede communicatie met de ouders wordt door ons dan ook zeer belangrijk gevonden. Wij
werken op onze school vanuit de pedagogische driehoek:

Binnen de Martin Luther Kingschool wordt Social Schools gebruikt om veilig en snel met
ouders te kunnen communiceren via social media. Het biedt onze school de mogelijkheid om
te laten zien wat we doen. Social Schools sluit aan bij onze kernwaarde “Samenwerking” en
de pedagogische driehoek.
Social Schools stelt ons in staat om in een veilige omgeving de communicatie met ouders
vorm te geven. In Social Schools hebben ouders de mogelijkheid om berichten te lezen, op
berichten te reageren of berichten te plaatsen. Alle ouders worden uitgenodigd om actief
deel te nemen aan Social Schools. Ouders kunnen lid worden van de groep ‘Martin Luther
Kingschool’ en de jaargroep(en) van hun kind(eren). Sommige ouders zijn, in verband met
de uitvoering van bepaalde taken binnen de school, lid van meerdere groepen.
Op de
-

Martin Luther Kingschool gebruiken wij Social Schools voor:
het laten zien van activiteiten in en rondom de klas
het melden van uitval van leerkrachten
intekenen voor rapportavonden

Belangrijke berichten worden als pushbericht verstuurd. Leden ontvangen dan een melding
op de telefoon. Nieuwsbrieven en andere belangrijke informatie vanuit school worden altijd
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via de mail aan alle ouders verstuurd.

3.4.2 AMBITIES 2019-2023
Tijdens schooljaar 2018-2019 is er gekozen voor een nieuwe compactere manier van
rapportage naar kinderen en ouders. Ook zijn we begonnen met het voeren van
startgesprekken aan het begin van het schooljaar. De komende jaren zullen deze twee
vernieuwingen geborgd moeten worden.
De afgelopen jaren is de binnenkant van het schoolgebouw behoorlijk opgeknapt. Er is flink
opgeruimd, er zijn nieuwe vloeren gelegd en er is geschilderd. De komende jaren zullen wij
meer aandacht moeten besteden aan de buitenkant van het gebouw om de school een
aantrekkelijke eerste indruk te geven.
Omdat het gebouw steeds meer gebruikers heeft (naast een bso geeft ook de muziekschool
lessen in het schoolgebouw) is er behoefte ontstaan aan een digitaal informatiebord in de
school. De mogelijkheden daartoe worden onderzocht.

3.5

Financiën en beheer

3.5.1 CONCLUSIE
Als gevolg van de groei van het aantal leerlingen zijn de klassen groter geworden. Hierdoor
heeft de school meer financiële ruimte gekregen. Daarnaast heeft de pensionering en het
vertrek van een aantal collega’s in de hogere salarisschalen geleid tot een financieel
voordeel voor de school. De leegstaande lokalen worden verhuurd aan Topkids.

3.5.2 AMBITIES 2019-2023
De afgelopen jaren zijn wij als school soms gesponsord door bedrijven. De komende periode
willen wij afspraken met elkaar maken hoe wij hier als school tegenover staan.
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4.

Overzicht en planning ambities 2019/2023

van de stichting =rood

4.1

van de school = blauw

Kwaliteit en strategie

5.1.1a

Beleidsplan. Een keer per vier
kalenderjaren maakt Stichting Delta,
onder regie van de
directeur-bestuurder, een beleidsplan.
In kalenderjaar 2022 wordt het plan
2023-2026 geschreven.

5.1.2a

Schoolplannen. Iedere school maakt
een keer per vier schooljaren, onder
regie van de schooldirecteur, een
schoolplan. De schoolplannen van onze
scholen hebben eenzelfde format. De
beleidsvoornemens uit het
stichtingsplan worden in de
schoolplannen opgenomen. In 2019
worden de nieuwe schoolplannen
geschreven.

5.1.3a

ParnasSys-Integraal is gestopt en gaat
over in ParnasSys-WMK. In samenhang
met Scholen op de Kaart zullen we aan
dit onderwerp de komende vier jaren
veel aandacht besteden, zodat e.e.a.
naar tevredenheid in de organisatie is
ingevoerd.

5.1.4a

Leerlingenaantallen en de daaraan
gekoppelde consequenties. Een keer in
de komende beleidsplanperiode
analyseren we met de
schooldirecteuren de
leerlingenaantallen per school en als
gehele stichting. En we spreken met
elkaar over diverse scenario’s die
denkbaar zijn en welke maatregelen we
moeten nemen om voor onze scholen
het beste te kunnen realiseren. In 2021
zullen we deze actie uitvoeren.

5.1.5a

Systeemdenken een belangrijke plaats
in onze organisatie geven. De
schooldirecteuren hebben hiermee
inmiddels goede ervaringen mee
opgedaan, zo ook op enkele scholen als
pilot bij leerkrachten als leerlingen. Dit
wordt verder ontwikkeld en in 2020
vindt hierover een tussentijdse
evaluatie plaats.
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5.1

Kwaliteit en strategie

5.1.1b

Traject ‘boeiend onderwijs’;
gericht op het behalen van optimale
resultaten door middel van het creëren
van onderwijsleersituaties van hoge
kwaliteit.
Opbrengstgericht werken;
streefdoelen bepalen en analyseren in
de Onderwijsteams (horizontale
verantwoording)
Kernwaarden aanscherpen;
jaarlijks een van de kernwaarden
kritisch bekijken en de betekenis
daarvan beschrijven gezien vanuit het
kind, de school en de ouders.

5.1.2b

5.1.3b

4.2

Onderwijs en identiteit

5.2.1a

Identiteit (levensbeschouwelijk) Iedere
school beschrijft in het schoolplan een
keer per vier schooljaren op
herkenbare wijze de invulling van de
levensbeschouwelijke identiteit. In
2019 stellen we de koersuitspraken
vast. In 2021 wordt dit onderwerp ook
op stichtingsniveau besproken in het
kader van uitwisselingen van good
practices en samenwerking op
onderdelen.

5.2.2a

Alle scholen verzorgen Boeiend
Onderwijs en Passend Onderwijs.
Omgaan met verschillen. “Van
Dagmenu naar lopend buffet”
Iedere school vult dit in volgens een
eigen onderwijsconcept. Iedere school
beschrijft in het schoolplan een keer
per vier schooljaren op herkenbare
wijze het eigen schoolconcept en de
‘inkleuring’ hiervan.

5.2.3a

Integraal Kindcentrum (IKC). We
onderschrijven het gedachtegoed van
Integrale Kindcentra. Per school/IKC
bekijken we in welke mate dit
gedachtegoed kan worden uitgewerkt.
In 2020 staat dit onderwerp weer op de
gezamenlijke agenda; uitwisseling, van
elkaar leren en gezamenlijke kansen
zoeken en benutten.

5.2.4a

Innovatie om het onderwijs nog
boeiender te maken wordt door de
stichting extra gefaciliteerd middels een
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in 2019 nader te omschrijven
innovatiefonds.

5.2

Onderwijs en Identiteit

5.2.1b

Aandacht voor (levensbeschouwelijke)
identiteit.
Beleid meer- en hoogbegaafden
actualiseren en eventueel bijstellen.
Beleid leerlingen die extra uitleg en
hulp en uitleg nodig hebben
actualiseren en eventueel bijstellen.
Invoering nieuwe rekenmethode
Invoering nieuwe methode technisch
lezen
Leesbevordering i.s.m. bibliotheek
Onderzoek mogelijkheden en beheer
schoolbibliotheek
Opzetten groepsdoorbroken cultuuruur.
Kindgesprekken met kleuters
Muziek (i.c.m. Kunst Centraal)
Jubileum 50 jaar MLKing
Onderzoek/invoering methode muziek
Doorgaande lijn beeldende vorming
Leerlijn eigenaarschap uitwerken

5.2.2b
5.2.3b
5.2.4b
5.2.5b
5.2.6.b
5.2.7.b
5.2.8.b
5.2.9.b
5.2.10.b
5.2.11.b
5.2.12.b
5.2.13.b
5.2.14.b

4.3

Personeel en organisatie
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5.3.1a

Lerende organisatie. De ontwikkeling
richting een steeds meer lerende
organisatie is in de afgelopen periode
goed gestart; deze ontwikkeling gaan
we continueren. Het personeel
ontwikkelt continu, omdat het begrijpt
dat de vaardigheden die de leerlingen
onder de knie moeten krijgen aan
verandering onderhevig zijn.
Leerkrachten gaan de leerlingen beter
begrijpen en gaan daardoor beter om
met verschillen. (de takken van de
mindmap ‘Lerende scholen’ worden de
komende vier jaren in samenhang
behandeld)

X

5.3.2a

Onderzoeken of een aanpassing van
beleid t.a.v. werving en selectie (intern
en extern) wenselijk is.

X
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5.3

Personeel en organsisatie

5.3.1b

Scholingsplan afronden en ter borging
opnemen in de Abc-map.
Beleidsplan inwerken nieuwe collega’s.
Gebruik maken van elkaars kwaliteiten.
Leren van en met elkaar (collegiale
consultatie)
Effectieve inzet IB en RT-tijd. IB zal
(nog) meer ondersteuning bieden aan
de leerkrachten in de dagelijkse
praktijk, meer zichtbaar zijn, de
klassen in gaan, een voortrekkersrol
vervullen.

5.3.2b
5.3.3b
5.3.4b
5.3.5b

4.4

Communicatie en PR

5.4.1a

Beleid t.a.v. communicatie en PR
(intern, extern, contacten met
stakeholders, moderne middelen). In
2020 zetten we alles wat met onze
communicatie en PR te maken heeft op
een rijtje. Vervolgens bepalen we dan
wat we met elkaar willen en zullen we
ons beleid hierover beschrijven.

5.4

Communicatie en PR

5.4.1b

Onderzoeken of de nieuwsbrief nog
voldoet aan de wensen van de tijd.
Startgesprekken borgen.

5.4.2b

4.5

Fianancien en beheer

5.5.1a

Meerjarenbegroting. Bij dit beleidsplan
is de begroting 2019-2022 toegevoegd.
Jaarlijks wordt deze
meerjarenbegroting geactualiseerd. In
2022 wordt de meerjarenbegroting
2023-2026 gemaakt.

5.5.2a

Het meerjaren onderhoudsplan (MOP)
wordt jaarlijks geactualiseerd. Een keer
per beleidsplanperiode wordt ons MOP
opnieuw vastgesteld (2022)

5.5.3a

Onderzoek naar kansen om meer geld
te genereren en om door efficiëntie
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minder geld uit te hoeven geven. De
afgelopen jaren hebben we hiertoe ons
best gedaan en ook al mooie resultaten
bereikt, maar het gebeurde veelal ad
hoc. In 2020 wordt dit onderwerp
specifiek ter hand genomen middels
een onderzoek, waarbij eventueel een
extern deskundige wordt ingeschakeld.
5.5.4a

Onderzoek naar risico’s en
bedreigingen. Het is altijd wenselijk om
risico’s en bedreigingen goed onder
ogen te zien, dus het heeft permanent
onze aandacht. Daarnaast lijkt het ons
goed om in 2020 in samenwerking met
een externe deskundige een nader
onderzoek te (laten) verrichten.

5.5.5.a

Nieuwbouw De Regenboog. In 2019 en
2020 zullen we rekening houden met
extra inspanningen in tijd, geld en
energie t.b.v. de realisatie van een
nieuw schoolgebouw voor onze
Regenboog.

X

5.5

Financien en beheer

2019/
2020

5.5.1b

Duidelijk in kaart brengen welke
medegebruikers wij hebben en wat de
afspraken zijn gemaakt
Afspraken maken m.b.t. de omgang
met sponsorgelden

5.5.2b
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5.

Bijlagen en verwijzingen

Wij hebben er voor gekozen om diverse documenten als bijlagen toe te voegen. Hierdoor is
het schoolplan een beter leesbaar en overzichtelijker document geworden. Bovendien geeft
het ons de gelegenheid om tussentijds in de bijlagen de meest actuele versie toe te voegen.

5.1

Bijlage A - Formulier ‘instemming en vaststelling schoolplan’

Op dit formulier staan de handtekeningen van de voorzitter en de secretaris van de
medezeggenschapsraad en van de algemeen directeur die namens het bestuur het
schoolplan heeft vastgesteld.

5.2

Verwijzing - Schooljaarplan

Per schooljaar schrijft de school een schooljaarplan.

5.3

Verwijzing - Schooljaarverslag

Na afloop van een schooljaar schrijft de school een schooljaarverslag.

5.4

Verwijzing - Beleidsplan Stichting Delta De Bilt

Beleidsplan Stichting Delta 2019-2023 zie website www.deltadebilt.nl

5.5

Verwijzing - Kerndoelen

Kerndoelen tule.slo.nl
Het betreft hier de landelijk vastgestelde kerndoelen voor het primair onderwijs.
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