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VOORWOORD 
 
Doel en opzet  van het schoolplan  
Dit schoolplan is het beleidsdocument waarin we aangeven welke keuzen we voor de schoolperiode 
2016-2020  op deze school hebben gemaakt.  
Het is opgesteld binnen de kaders van de wet op het Primair Onderwijs en het strategisch beleidsplan 
van ons bestuur.  
 
Het schoolplan geeft aan het bestuur , de ouders en het team duidelijkheid over wat we willen 
bereiken met het onderwijs op onze school en hoe we dat in de praktijk vorm zullen geven. In dit 
Schoolplan geven wij aan: 
o wat onze missie en visie is; 
o wat we nu goed doen en wat verbeterd kan worden; 
o hoe we in 2020 willen werken; 
o wat nodig is om dat te kunnen realiseren. 
 

Totstandkoming  
Op basis van de volgende gegevens heeft het team onder leiding van de directie gewerkt aan de 
totstandkoming van  dit schoolplan:  

o inspectierapport (juli 2014); 
o tevredenheidsmeting  ouders, leerlingen, medewerkers (april 2016); 
o evaluaties van de jaarplannen; 
o overzichten en analyse van de leerresultaten op basis van methode-onafhankelijke toetsen; 
o omgevingsanalyse, die aangeeft hoe de school gewaardeerd wordt in Oudewater; 
o gesprekken met intern betrokkenen, zoals ouders en medewerkers; 
o gesprekken met extern betrokkenen, zoals netwerken, jeugdarts, collega’s van andere 

scholen. 
 

Vaststelling  
Het schoolplan is vastgesteld in de vergadering van het schoolteam  d.d. 27 juni 2016 
De Medezeggenschapsraad van de school  heeft ingestemd  met het schoolplan d.d.  30 juni 2016 
 
 
Voor akkoord: 
 
 
…………………………………………. …………………………………………. …………………………………………. 
 
T. Streng   U. Monster   Drs. Els van Elderen   
Directeur BS ST Jozef  Voorzitter MR   Lid College van Bestuur  
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INLEIDING 
 
De professional aan zet! 
 
Ter voorbereiding op de schoolplanperiode 2016-2020 heeft het bestuur de strategische keuzes op 
bestuursniveau bepaald voor de komende schoolplanperiode. De volgende drie speerpunten staan 
hierbij centraal: 
 

- Kwaliteit 

- Eigenaarschap 

- Maatschappelijke betrokkenheid 

Alvorens het strategisch beleid definitief vast te stellen, is hierover uitvoerig overlegd met het 
directeurenberaad. De Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR) en de Raad van 
Toezicht (RvT) hebben instemming verleend.  
 
Hetgeen hierna volgt zijn de essenties van het geformuleerde beleid vastgelegd in het strategisch 
beleidsplan van de Groeiling  en daarbij de transfer naar Basisschool St. Jozef.  
Naast een uiteenzetting van de school wordt de beginsituatie anno 2016 belicht middels een sterkte/ 
zwakte analyse om vervolgens de koers van de school voor de komende vier jaar te beschrijven. 
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1.DE SCHOOL EN HAAR OMGEVING 
 
Korte biografie 
Basisschool St. Jozef staat bekend als een sterke en stabiele school waar een prettige en rustige sfeer 
heerst. De school durft uitdagingen aan te gaan die de ontwikkeling van het onderwijs ten goede 
komen. Het deels zelfsturende team is gericht op innovatie en is veranderingsbereid. De 
leerresultaten vertonen een goede ontwikkeling en zijn passend bij de populatie. 
De laatste jaren is het leerlingaantal gestegen tot boven de 240. Naar verwachting zal dit aantal zich 
de komende jaren stabiliseren of licht afnemen. De school maakt vanaf het schooljaar 2016-2017 
gebruik van twee locaties in de wijken Kleine Hekendorp en Noort Syde. Op de school zitten 
leerlingen uit heel Oudewater, maar het merendeel van de kinderen komt uit de wijken waar de 
twee locaties van de school gevestigd zijn. De leerlingpopulatie is een doorsnee van de Oudewaterse 
samenleving. De school telt nauwelijks leerlingen van allochtone afkomst. 
Maatschappelijke betrokkenheid uit zich in de samenwerking met lokale en regionale organisaties.  
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2.UITGANGSPUNTEN SCHOOLBESTUUR DE GROEILING 

2.1 Kernwaarden 

Uitgangspunt van waaruit wij binnen de stichting werken is als volgt omschreven in alle 
beleidsmatige documenten. Het vormt een rode draad voor ons handelen: 

 Verbondenheid 

Alleen in verbondenheid met elkaar en onze omgeving kunnen wij onze ambities realiseren. 

 Duurzaamheid 

Het gaat niet om het snelle succes, het eigen aanzien. Het gaat om het realiseren van 

toekomstgericht, kwalitatief goed onderwijs. 

 Respect 

Respect is voorwaardelijk voor een goede relatie met onze omgeving en in die zin een 

onmisbaar ingrediënt voor de realisatie van de doelen van De Groeiling. 

 Verstilling 

Het is belangrijk om de blik ook naar binnen te kunnen en willen richten en te reflecteren op 

het eigen handelen en de doelen die we nastreven.. 

 Zelfverantwoordelijkheid 

We nemen verantwoordelijkheid voor ons handelen en de resultaten daarvan.  We willen 

blijven leren. 

2.2 Missie 

Het is onze missie om kwalitatief hoogwaardig en waarde(n)vol onderwijs te bieden aan iedereen die 
dat wil en zich in de uitgangspunten van onze stichting kan vinden. Alle kinderen, ouders en 
medewerkers die zich thuis voelen bij de manier waarop wij met elkaar omgaan en onze 
gemeenschappelijke waarden delen, zijn dus van harte welkom. 

2.3 Visie 

Een Groeilingschool stelt het kind centraal. Vanuit onze identiteit en binnen onze mogelijkheden 
bieden we onderwijs op maat. In onze didactische aanpak hebben daarom meervoudige instructie, 
zelfstandig leren en een adequate ondersteuningsstructuur een belangrijke plaats. We vinden dat 
leerlingen zich in een prettige, veilige en uitdagende leeromgeving moeten kunnen ontwikkelen en 
dat ze competente en gemotiveerde leraren verdienen. Leraren staan er echter niet alleen voor. Een 
Groeilingschool staat midden in de samenleving en we werken intensief samen met ouders en 
andere partners in onze omgeving. We kijken naar binnen én naar buiten. We kijken terug én 
vooruit. We zijn alert op maatschappelijke ontwikkelingen en anticiperen daar zo goed mogelijk op. 
We willen onze leerlingen immers optimaal voorbereiden om straks als zelfstandige, 
verantwoordelijke en gelukkige burgers hun plek te vinden in de maatschappij. 

2.4 Strategisch beleidsplan 

In het Strategisch beleidsplan 2015-2019  hebben we de strategische keuzes op bestuursniveau 
bepaald voor de komende periode van vier jaar. 
Het thema is: de professional aan zet! We leggen het accent op drie belangrijke speerpunten:  

 KWALITEIT 

 EIGENAARSCHAP 

 MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID 

In het strategisch beleidsplan wordt per thema een beschrijving gegeven van de gewenste koers en 
worden er enkele kritische succesfactoren geformuleerd. Zie HIER. 

http://www.degroeiling.nl/documenten/bestuur/Strategisch%20Beleidsplan%202015-2019.pdf
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2.5 Monitoring en verantwoording 

De hoofddoelstellingen zijn in dit beleidsplan geconcretiseerd in te realiseren resultaten in de vorm 
van indicatoren. Deze resultaten zijn de basis voor de jaarplannen die ieder jaar tussen directie en 
bestuur worden besproken. Over de uitvoering van de jaarplannen rapporteren de scholen door 
middel van managementrapportages en een jaarverslag voor de ouders en de omgeving van de 
school.   
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3.ONS SCHOOLCONCEPT 
 
De visie/missie zoals geformuleerd op bestuursniveau en de keuzes die gemaakt zijn in het 
strategisch beleidsplan 2015-2019  zijn kaderstellend voor de op te stellen schoolplannen van de 
afzonderlijke scholen. Toch bieden ze voldoende ruimte om als school eigen specifieke invullingen te 
geven, afgestemd op bijzondere omstandigheden en gebaseerd op de pedagogische visie van ons 
team op de wijze waarop  onderwijs moet worden gegeven.  

3.1 Missie 

Onze school is een veilige ontmoetingsplaats voor kinderen, ouders en de medewerkers van de 
school. Naast sociale vorming staan het verwerven van vaardigheden en kennis centraal in ons 
onderwijs. Kinderen kunnen zich op onze school ontwikkelen op basis van de eigen mogelijkheden en 
talenten. Zelfvertrouwen, zelfstandigheid, respect en betrokkenheid zijn waarden die een essentiële 
en herkenbare plaats hebben in de wijze waarop wij met kinderen werken. 

 3.2 Visie 

In onze visie geven we aan hoe we ons onderwijs willen vormgeven. De beschreven uitgangspunten 
beschouwen we als kwaliteitscriteria waaraan we ons onderwijs in de komende periode willen 
toetsen.  
 
Visie op ontwikkeling en leren  
Het unieke van ieder kind vormt de basis van waaruit we werken. Door kinderen vanuit een veilige 
omgeving te bemoedigen en te stimuleren groeit hun zelfvertrouwen en durven zij uitdagingen aan 
te gaan. We willen kinderen optimale onderwijskansen bieden, waarbij we hoge, maar reële 
verwachtingen van ieder kind hebben. Om deze verwachtingen te bereiken is eigenaarschap van de 
kinderen bij het eigen onderwijsproces belangrijk. We stimuleren dan ook dat kinderen leren omgaan 
met zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. De school ondersteunt de kinderen door te zorgen 
voor een gestructureerde en uitdagende onderwijsomgeving.  
 
Visie op onderwijs 
Ons onderwijs is gericht op de talenten en leerbehoeften van kinderen. Binnen het 
jaarklassensysteem wordt gewerkt op meerdere groepsniveaus, indien nodig wordt er ‘op maat’ 
afgestemd op de individuele mogelijkheden van het kind. We leren kinderen om kritisch en creatief 
te denken om tot oplossingen te komen. Coöperatieve werkvormen zorgen ervoor dat kinderen van 
elkaar leren en verhogen de betrokkenheid bij het onderwijs. 
De eigentijdse  middelen en materialen die we bij ons onderwijs inzetten wekken nieuwsgierigheid 
en daardoor dragen ze bij aan een uitdagende leeromgeving voor het kind. Digitale leermiddelen 
spelen hierbij een steeds grotere rol. Om kinderen te leren omgaan met digitale informatie en 
communicatie en om de gevolgen daarvan kritisch te beoordelen krijgt digitale geletterdheid steeds 
meer aandacht. 
We staan voor een brede ontwikkeling van kinderen. Naast de kernvakken is er veel aandacht voor 
kunst- en cultuurvakken. Gelet op de internationalisering van de maatschappij krijgt Engels een 
belangrijker plaats in ons onderwijs.  
 
Visie op opbrengsten van het onderwijs 
Op onze school werken we opbrengst- en handelingsgericht. We stellen hoge, maar realistische 
doelen aan alle kinderen. Om dit te bereiken worden de vorderingen van de kinderen op 
systematische wijze gevolgd en geëvalueerd. Dit gebeurt zowel op individueel niveau als op klassen- 
en schoolniveau.   
We gebruiken moderne onderwijsmethodieken die erop gericht zijn om de kerndoelen, die gesteld 
worden aan het onderwijs, te bereiken en die de mogelijkheid tot een gedifferentieerde aanpak 
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bieden. Onze lestijd wordt efficiënt besteed. 
We zijn van mening dat alle kinderen onderwijs op onze school moeten kunnen volgen. Dit echter 
wel passend binnen de zorg die wij kunnen bieden en voor zover verantwoord voor de leerling zelf, 
de medeleerlingen als de leerkracht. Als school bepalen wij hierin onze grenzen. 
Als school spiegelen we ons aan andere scholen en we zoeken daarbij de dialoog om ons onderwijs 
op niveau te houden en te versterken. 
 
Visie op schoolklimaat 
We bieden de kinderen een sociaal veilige omgeving, waarbij samenwerken met anderen essentieel 
is. Door samen te vieren, te beleven en te ervaren stimuleren we het gemeenschapsgevoel. 
We gebruiken de Kanjertraining om op structurele wijze aandacht te besteden aan waarden, normen 
en de omgang met de medemens. Eigenheid, oplossingsgericht, te vertrouwen willen zijn, 
verantwoordelijkheid nemen en elkaar recht doen zijn hierbij de kernbegrippen. 
We willen ouders actief betrekken bij het onderwijs op onze school. In eerste instantie betreft dit de 
ontwikkeling van het eigen kind. Daarnaast wordt betrokkenheid van ouders op organisatorisch en 
onderwijsondersteunend gebied gestimuleerd. Door deze betrokkenheid zullen kinderen zich 
gesteund voelen in hun ontwikkelingsproces  
 
Visie op maatschappelijke positionering 
Onze school is een gemeenschap op zichzelf. In eerste instantie willen we daarom een thuis zijn voor 
alle direct betrokkenen. Dit zijn de leerlingen, leerkrachten en ouders. Het is hierbij van belang dat 
wij  samenwerken met lokale organisaties voor de kinderopvang (voor-, tussen-, en naschools). 
Indien mogelijk zullen wij ons aanbod met hen afstemmen.  
Daarnaast vinden wij het van groot belang dat leerlingen en leerkrachten zich betrokken en 
verantwoordelijk voelen bij en voor hun directe leefomgeving. We willen een betrouwbare en goede 
‘buur’ zijn voor de andere scholen en de wijkbewoners.  
Als belangrijke pijler in de Oudewaterse gemeenschap zoeken we op actieve wijze samenwerking 
met andere organisaties, zoals verenigingen, bedrijven, de bibliotheek, belangengroepen en 
organisaties die goede doelen steunen.  
 

3.3 Identiteit en profilering 
Als katholieke school willen wij een draagvlak vormen voor mensen met een katholieke achtergrond. 
Het Nieuwe Testament is één van de vele bronnen voor de wijze waarop wij met elkaar en anderen 
willen omgaan. Daarnaast zijn wij een school die respect heeft voor en aandacht besteedt aan 
mensen met een andere levensbeschouwelijke of culturele achtergrond. Onze school staat open voor 
mensen met een niet-katholieke achtergrond, dit op basis van wederzijds respect. Juist door de 
ontmoeting met andersdenkenden leren de kinderen hun waarden en normen verder te ontwikkelen 
en zal hun wereld vergroot en verrijkt worden. Daarbij is het essentieel dat wij de kinderen inzicht 
geven in en actief kennis laten maken met andere culturen en religies en de gewoonten en gebruiken 
die daar bij horen. 
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4. ANALYSE VAN HET FUNCTIONEREN VAN DE SCHOOL 
      Interne en externe analyse 

4.1 Sterke en zwakke punten in relatie tot de wettelijke opdrachten van het onderwijs 

In deze paragraaf  wordt aangegeven hoe het onderwijs op de school vormgegeven wordt. Daarbij 
wordt aangesloten bij de wettelijke opdracht van het onderwijs.   

4.1.1 ONONDERBROKEN ONTWIKKELING. 

WPO Het onderwijs wordt zodanig ingericht, dat de leerlingen een ononderbroken 
ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd op de voortgang in de 
ontwikkeling van de leerlingen.  

HOE DOEN 
WE DIT: 

- In de groepen 1 en 2 wordt de voorschotbenadering en een verlengd traject VVE    
  aangeboden; 
- Bij de kernvakken technisch en begrijpend lezen, rekenen en wiskunde en spelling  
  wordt in alle groepen in drie niveaugroepen gewerkt. Bij de indeling van de groepen 
  wordt gekeken naar de onderwijsbehoefte van ieder kind; 
- De inzet van leermiddelen, zoals Snappet, die aansluiten bij het  
  ontwikkelingsniveau van het kind; 
- Specifieke aanpak voor leerlingen met een vertraagde ontwikkeling (bijv.  
  Spellingsprint) en een ontwikkelingsvoorsprong; 
- Passende leerroutes rekenen; 
- Plusklassen voor de onder-, midden- en bovenbouw; 
- De cursus Ik leer leren;  
- Eigenaarschap over het eigen leren wordt gestimuleerd d.m.v de kindgesprekken; 
- De inzet van een remedial teacher voor extra begeleiding buiten de groep; 
- Leerlingvolgsysteem; 
- De OHGW-cyclus; 
- Samenwerking met ‘partners in de zorg’ zoals jeugdarts, logopedist,  
  GroeiAcademie, Passenderwijs en Stadsteam Oudewater. 
 

WELKE 
KNELPUNTEN 
DOEN ZICH 
EVENTUEEL 
VOOR: 

- De jaaroverdracht is soms nog onzorgvuldig;  

- Niet alle gemaakte afspraken betreffende de begeleiding van leerlingen zijn in ParnasSys terug te 

vinden, zodat handeling niet adequaat doorloopt; 

- In de onderbouwgroepen wordt er te snel geschakeld van handelend bezig zijn naar het schriftelijk 

werk; 

- Ouders ervaren dat de focus ligt op de begeleiding van de leerlingen uit de rode en blauwe groep en 

dat de eisen/verwachtingen voor de gemiddelde leerling te laag liggen; 

- De inrichting en afstemming van de extra zorg moet beter afgestemd worden met ouders. 

 

4.1.2  BREDE ONTWIKKELING 

WPO Het onderwijs richt zich in elk geval op de emotionele en de verstandelijke 
ontwikkeling, en op het ontwikkelen van creativiteit en sociale, culturele en 
lichamelijke  kennis en vaardigheden (brede ontwikkeling) .  
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HOE DOEN 
WE DIT: 

- Binnen het lesrooster en het activiteitenprogramma is ruimte voor een brede ontwikkeling. Jaarlijks 

wordt dit rooster bijgesteld; 

- Coöperatief leren; 

- Kanjertraining; 

- Talentmiddagen; 

- Cesartherapeut begeleidt één dag per week op school leerlingen; 

- Iedere groep heeft jaarlijks meerdere culturele activiteiten, zoals het Culturele Uitstapje en het 

programma van Kunst Centraal; 

- De leerlingen in groep 8 krijgen lessen Jeugd-EHBO aangeboden; 

- Breed techniekaanbod; 

- Schoolkampen 

- De school stimuleert deelname aan buitenschoolse activiteiten (avondvierdaagse, jeugdwerk, kerk, 

voorstellingen); 

- Actieve deelname van de school aan schoolsportactiviteiten als schoolvoetbal en zwemwedstrijden; 

- Deelname aan Muziekimpuls; 

- Vroeg Vreemde Talen Onderwijs (VVTO); 

WELKE 
KNELPUNTEN 
DOEN ZICH 
EVENTUEEL 
VOOR: 

- Materialen (bijv. techniek) en werkwijzen (bijv. coöperatief leren) blijven onbenut door leerkrachten. 

Dit o.a. door onbekendheid met de aanwezige materialen en afspraken en werkdruk, waardoor andere 

prioriteiten worden gesteld;  

- Het programma-aanbod is overvol en vaak gecentreerd tijdens piekperiodes; 

- We willen te veel, waardoor er te weinig tijd is voor een goede implementatie. 

 

4.1.3 MULTICULTURELE SAMENLEVING 

WPO Het onderwijs 
a. gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving 
b. is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie  
c. is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met 

verschillende achtergronden en culturen van leeftijdsgenoten.  
HOE DOEN 
WE DIT: 

- Catechese-projecten Hemel en Aarde; 

- Aandacht voor andere culturen/geloven m.b.v. de lessen van de catechesemethode en andere 

lesmethodes, de jaarlijkse projectweek over een wereldgodsdienst; 

- Bezoek aan kerk, moskee, etc.; 

- De school staat open voor leerlingen met een andere culturele achtergrond; 

- Leerkrachten hebben cursus ‘vluchteling in de groep’ gevolgd; 

- De leerlingenraad wordt actief betrokken bij ontwikkelingen en rondom de school; 

- Minimaal eenmaal per jaar sluiten we aan bij een Goede Doelen-actie (bijv. Schaatsen voor water, 

Vastenactie, Kinderpostzegelactie, Kerstactie). Leerlingen die individueel of in groepsverband 

aansluiten bij dergelijke acties worden ondersteund door de school; 

- Deelname aan de jaarlijkse Schoolbrandweerwedstrijd. 

WELKE 
KNELPUNTEN 
DOEN ZICH 
EVENTUEEL 
VOOR: 

- Waarden en normen van ouders stroken niet altijd met die van de school, waardoor gewenste 

activiteiten geen doorgang kunnen vinden (bijv. bezoek aan moskee); 

- Leerlingen maken in hun directe omgeving nauwelijks kennis met kinderen met een andere culturele 

achtergrond; 

- De leerlingenraad komt met regelmaat bijeen, maar is weinig effectief in concreet handelen. 
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4.1.4  BESTRIJDING VAN ONDERWIJSACHTERSTANDEN 

WPO  Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat daarbij op structurele en herkenbare wijze 
aandacht wordt besteed aan het bestrijden van achterstanden in het bijzonder de 
beheersing van de Nederlandse taal.  

HOE DOEN 
WE DIT: 

- Het gebruik van de methodes Kleuterplein en Taaljournaal; 

- Verlengd traject voor VVE-leerlingen gericht op woordenschat. Actieve betrokkenheid van ouders is 

verplicht; 

- Voorschotbenadering in groep 2 op basis van screening dyslexieprotocol; 

- Leerlingen met Nederlands als tweede taal krijgen begeleiding buiten de groep; 

- Aandacht voor woordenschatontwikkeling in alle groepen; 

- Programma Bouw; 

- Individuele begeleiding voor leerlingen met spraak- en/of taalstoornis vanuit cluster 2en door school; 

- Samenwerking met externe zorgpartners zoals GroeiAcademie, PassenderWijs, cluster 2 en Stadsteam 

Oudewater; 

- LLVS (ParnasSys) en OHGW-cyclus. 

WELKE 
KNELPUNTEN 
DOEN ZICH 
EVENTUEEL 
VOOR: 

- Er is te weinig tijd beschikbaar om leerlingen die echt uitvallen goed en structureel te begeleiden, 

zowel in de groep als daarbuiten; 

- VVE: De inzet van ouders wisselt sterk, waardoor leerlingen niet altijd thuis oefenen; 

- Voorschot: De hardnekkige taalachterstanden blijven ondanks de vele extra begeleiding vaak 

zichtbaar; 

- RT wordt niet goed ingezet, uitgevoerd en geadministreerd. Terugkoppeling en samenwerking naar 

leerkracht mist;   

- Er is te weinig tijd beschikbaar voor de Intern Begeleider(s). 

 

4.1.5  EFFECTIEVE LEERTIJD 

WPO  Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat: de leerlingen in de eerste vier schooljaren 
ten minste 3520 uren onderwijs en in de laatste vier schooljaren ten minste 4000 
uren onderwijs ontvangen .  
Daarbij is het vanzelfsprekend de bedoeling dat deze tijd effectief wordt ingezet om 
de ontwikkeling van de leerlingen te ondersteunen.  

HOE DOEN 
WE DIT: 

- We volgen het rooster, gekoppeld aan de dag- en/of weektaken, waarbij zelfstandigheid een 

voorwaarde is; 

- Lestijd groep 3 en 4 is uitgebreid met de vrijdagmiddag; 

- Er wordt gewerkt met ruime inlooptijden, zodat de lessen op tijd starten; 

- Er wordt gewerkt met dag- en weektaken, waardoor kinderen inzicht hebben in het programma en 

overgangen snel verlopen;  

- Er wordt gebruik gemaakt van coöperatieve werkvormen en digitale leermiddelen zoals i-Pads, 

Snappets en computers; 

- De leerlingen krijgen meer uren onderwijs dan wettelijk voorgeschreven. 

WELKE 
KNELPUNTEN 
DOEN ZICH 
EVENTUEEL 
VOOR: 

- De leerkrachten zijn in veel gevallen nog te sturend aanwezig; 

- De zelfstandigheid  van de kinderen is nog te weinig ontwikkeld, zodat de tijd niet effectief gebruikt 

wordt; 

- Beschikbare roostertijd bovenbouw. 
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4.1.6  KERNDOELEN 

WPO  De school hanteert  de kerndoelen als beschreven in de Algemene Maatregel van 
Bestuur als doelstellingen voor haar onderwijs. Dit betekent dat gewerkt wordt met 
methoden met een overeenkomstig leerstofbereik.   

HOE DOEN 
WE DIT: 

- We werken met methodes die voldoen aan de tussen- en kerndoelen. Een groot deel van de methodes 

wordt digitaal ondersteund; 

- Kleutergroepen: werken met de methode Kleuterplein, hierin staan de kerndoelen beschreven, deze 

zijn tot leerdoelen uitgewerkt door de onderbouwcoördinator en IB’er op het gebied van taal en 

rekenen. 

WELKE 
KNELPUNTEN 
DOEN ZICH 
EVENTUEEL 
VOOR: 

- Enkele lesmethodes zijn gedateerd;  

- Samenhang tussen methodes wereldoriëntatie is niet aanwezig. 

 
 

4.1.7 PASSEND ONDERWIJS 

WPO Ten aanzien van leerlingen die extra zorg behoeven, is het onderwijs gericht op 
individuele begeleiding die is afgestemd op de behoeften van de leerling. 
In lid 6 staat: De scholen voorzien in een voortgangsregistratie omtrent de ontwikkeling 
van leerlingen die extra zorg behoeven. 

HOE WILLEN 
WE DIT 
BEREIKEN: 

Passend onderwijs is onderwijs dat aansluit op de ontwikkeling van de leerling, de mogelijkheden van het 
personeel en de wensen van ouders. Het staat voor ‘maatwerk’ en het voorkomen dat kinderen ‘tussen wal 
en schip vallen’.  
De Groeiling werkt in dit kader samen met andere besturen binnen de regio.  
 
Wij hebben voor onze school een schoolondersteuningsprofiel opgesteld.  Hierdoor is bekend welk type 
leerlingen we binnen onze eigen school en de overige scholen van De Groeiling kunnen opvangen en of we 
een kwaliteitsslag moeten/willen maken om de ondersteuningsmogelijkheden te verbreden. 
 
Onze school maakt deel uit van Samenwerkingsverband PassenderWijs 
Wij onderschrijven het Ondersteuningsplan  van dit samenwerkingsverband.  
 
In 2020 – of eerder – willen we de volgende resultaten bereikt  hebben:  
1. De school werkt een dyscalculieprotocol; 

2. De school werkt met een geactualiseerde versie van het dyslexieprotocol; 

3. Leerlingen die het reguliere programma niet kunnen volgen krijgen een passende leerroute 

aangeboden (nu al in ontwikkeling); 

4. Compacten en verrijken is een essentieel onderdeel van de leerroute (nu al in ontwikkeling). 

4.2 Terugblik beleidsperiode 2012-2016 (op basis van de strategische keuzes) 

- De school werkt met een systeem voor klassenmanagement met dag- en weektaken. Als basis  
  wordt het GIP-model gehanteerd.  
  Borging: afspraken zijn vastgelegd - evaluatieve vergaderingen – klassenbezoeken door directie –  
  collegiale consultatie;  
- In alle groepen wordt opbrengst- en handelingsgericht gewerkt. Volgens het direct instructiemodel 
  wordt er op drie niveaus uitleg gegeven en de oefenstof wordt ook op niveau verwerkt. De  
  leerresultaten zijn sterk verbeterd. 
  Borging: afspraken zijn vastgelegd - klassenbezoeken door IB en directie – Viermaal per jaar OHGW- 
  gesprekken leerkracht-IB-directie; 
- Er is een duidelijke structuur voor het begeleiden van (hoog)begaafde leerlingen.  
  Borging: beleidsplan - twee talentcoaches zorgen voor borging middels oudergesprekken,  
  evaluatieve bijeenkomsten en klassenbezoeken; 
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- De kanjertraining is in het schooljaar 2015-2016 ingevoerd. 
  Borging: evaluatieve bijeenkomsten – ouderavonden – klassenbezoeken – vervolgtraining in 2017- 
  2018; 
- De ICT-vaardigheden van het team hebben zich sterk ontwikkeld. In alle groepen hangen nieuwe  
  touchscreens, in drie groepen wordt met Snappets gewerkt en alle groepen maken gebruik van de 
  dertig beschikbare iPads. 
  Borging: inhoudelijke bijeenkomsten over gebruik Snappet.  
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4.3 Sterke en zwakke punten van de school in relatie tot de eigen speerpunten 

We hebben gekeken waar we staan met betrekking tot de speerpunten zoals geformuleerd in het 
strategisch beleidsplan van De Groeiling en de aspecten van onze schoolspecifieke visie op goed 
onderwijs.   
Uit de enquêtes (afgenomen in april 2016 bij ouders, leerlingen en personeel), klassenobservaties, 
toetsresultaten, onderzoek door de inspectie d.d 15 juli 2014, uit de gesprekken met overige 
belanghebbenden en op basis van zelfevaluatie komt het volgende beeld  op de verschillende 
werkgebieden naar voren: 

 
 Aspect Sterk Zwak  
Speerpunten 
strategisch beleid  

Kwaliteit van het 
onderwijs (inclusief 
gebruik van ICT) 

- We proberen goed naar het 

individuele kind te kijken; 

- We hebben grote stappen 

gemaakt met de OHGW-

cyclus; 

- De onderwijsresultaten zijn 

sterk verbeterd; 

- Kanjertraining brengt ons 

veel;  

- Een gemotiveerd TEAM; 

- Ouders voelen zich serieus 

genomen; 

- Veel leerkrachten zijn extra 

geschoold; 

- De school maakt gebruik van 

moderne ICT-middelen zoals 

Snappets, i-Pads en 

touchscreens; 

- Voldoende materialen;  

- Werken in niveaugroepen; 

- Nieuwe groepsplannen. 

 

- Geen doorgaande lijn bij 

bepaalde onderwerpen 

(bijvoorbeeld 

boekbesprekingen, 

spreekbeurten, pengebruik 

etc.); 

- Er zou vaker overleg moeten 

zijn tussen bijvoorbeeld een 

aantal jaargroepen (bijv. 6-7-

8); 

- WIFI is zeer zwak; 

- Aantal computers is te 

weinig (bijvoorbeeld maken 

van werkstukken is een 

probleem); 

- ICT-aanbod vertoont te 

weinig samenhang met wat 

de leerlingen leren en draagt 

nog in onvoldoende mate bij 

aan het realiseren van een 

uitdagende leeromgeving; 

- Enkele methodes (bijv. 

Taaljournaal) zijn gedateerd; 

- Betere implementatie 

Snappetgebruik; 

- Door geringe zelfstandigheid 

van de kinderen minder 

effectieve leertijd; 

- Ouders begrijpen de 

verschillen tussen de 

resultaten van de Cito-

toetsen en het rapport niet; 

- De communicatie 

betreffende huiswerk, 

oefensites verschilt tussen 

leerkrachten en is niet 

eenduidig. 
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Eigenaarschap (bij 
leerlingen en 
medewerkers) 

- Kindgesprekken; 

- Leerlingen worden 

gestimuleerd tot 

samenwerking; 

- Dag- en weektaak; 

- Cursus Ik leer leren; 

- Plusklassen; 

- Leerlingenraad; 

- Gedeeld leiderschap wordt 

gestimuleerd. Leerkrachten 

krijgen de kans om 

initiatieven te nemen en 

deze uit te werken; 

- Door scholing en specialisatie 

ontwikkelt het team zich in 

sterke mate; 

- Intervisiegesprekken 

leerkrachten. 

 

- Te weinig zelfstandigheid bij 

kinderen; 

- Leerlingen worden te veel bij 

de hand genomen/ 

leerkracht voelt zich te 

verantwoordelijk. 

Maatschappelijke 
betrokkenheid (o.a. 
educatief partnerschap; 
kindcentra) 

- Samenwerking met 

peutergroepen Kind&Co; 

- Diverse 

netwerkbijeenkomsten; 

- Leerkrachten en directie 

hebben een luisterend oor 

voor leerlingen en ouders; 

- Er is veel aandacht voor en 

goede onderlinge omgang 

en voor orde en discipline; 

- Samenwerking op lokaal 

niveau (bijv. Muziekimpuls 

Mariaschool en 123Zing); 

- Leerlingen komen op school 

in aanraking met actuele en 

maatschappelijke thema’s; 

- Actieve betrokkenheid bij en 

het naar buiten gericht zijn 

op thema’s als opvang 

statushouders; 

- Samenwerking met partners 

in de zorg, zoals 

Passenderwijs, 

GroeiAcademie, jeugdarts, 

logopedist en 

Caesartherapeut; 

- Ouders zijn tevreden over 

hun keuze voor de school en 

herkennen de visie in de 

wijze van werken. 

 

- Ouderbetrokkenheid is 

sterk wisselend; 

- Ouders zijn ontevreden 

over de TSO (geen 

continurooster). 

 

Aspecten visie school Staan verder hierboven 
beschreven. 

-  -  
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4.4 Kansen en bedreigingen van de school in relatie tot de eigen speerpunten 

De school staat niet op zich. Zij heeft te maken met invloeden vanuit de maatschappij. Bijvoorbeeld 
vanuit het rijk en vanuit de wijk.  
Willen we onze missie en visie kunnen waar maken, dan zullen we daar rekening mee moeten 
houden.  
 

 Aspect Kansen Bedreigingen 
Speerpunten strategisch 
beleid  

Kwaliteit van het onderwijs 
(inclusief gebruik van ICT) 

- Vanaf het schooljaar 

2016-2017 beschikt de 

school over een snel 

werkend 

glasvezelnetwerk; 

- School weet alternatieve 

geldbronnen te vinden; 

- Veel leerkrachten zijn 

specialist op een specifiek 

onderwerp. 

 

- Valkuil is dat we te weinig 

tijd voor borging nemen. 

- Kosten voor uitvoeren van 

ICT-ambities zijn zeer hoog; 

- De keuze tussen formatie 

voor de groep en buiten de 

groep is nauwelijks te maken 

door de beperkte financiële 

middelen. 

Eigenaarschap (bij 
leerlingen en 
medewerkers) 

- Iedereen erkent dat 

eigenaarschap essentieel 

is; 

- School heeft steeds meer 

een open en lerende 

cultuur. 

- Een deel van de leerkrachten 

heeft moeite om ‘los te 

laten’.  

Maatschappelijke 
betrokkenheid (o.a. 
educatief partnerschap; 
kindcentra) 

- Er is nu al een 

voorzichtige 

samenwerking met 

Kind&Co. Dit vormt een 

goede basis om de 

samenwerking door te 

ontwikkelen; 

- School en leerkrachten 

hebben een breed lokaal 

en regionaal netwerk. 

- Hoofdlocatie biedt op korte, 

maar ook op lange termijn 

geen mogelijkheid tot 

inpandig kindcentrum;  

- Een deel van de ouders is 

eisend, maar wil/kan zelf niet 

bijdragen aan partnerschap; 

- Anderen benoemen de 

school als groot. Deze 

beeldvorming is slecht voor 

de school. 

Aspecten visie school  Staan hierboven 
beschreven 
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5. STRATEGISCHE KEUZES VOOR ONZE SCHOOL 2016-2019 
Door de gegevens uit de twee voorafgaande paragrafen  met elkaar te combineren en af te zetten 
tegen wat we op onze school willen realiseren zijn uit een veelheid van mogelijkheden 
schoolspecifieke  keuzes gemaakt voor de komende jaren. Deze speerpunten worden toegevoegd 
aan de aandachtsgebieden afkomstig uit het Strategisch Beleidsplan van De Groeiling.  
 
 

Onderwerp Deelonderwerp Beoogd resultaat Te bereiken in 
schooljaar  

Opmerkingen 

   016/ 
017 

017/ 
018 

018/ 
019 

019/ 
020 

 

Kwaliteit van het 
onderwijs 

Vak- en 
vormingsgebieden 

De methode Met 
sprongen vooruit is 
ingevoerd 

X     

  Er is een nieuwe 
methode voor 
Nederlandse taal / 
spelling 

 x    

  Er is een nieuwe 
methode voor 
aanvankelijk lezen. 

  x   

  Er is een nieuwe 
methode voor 
wereldoriëntatie 

   x  

 ICT Snappet wordt in de 
groepen 5 t/m 8 
gebruikt bij spelling, 
begrijpend lezen en 
rekenen. 

 x    

  Het aantal devices 
wordt jaarlijks 
uitgebreid 

x x x x  

 Sociaal-emotionele 
vorming 

De school is 
gecertificeerd als 
Kanjerschool 

 x    

  Met KANVAS wordt 
de sociaal- 
emotionele 
ontwikkeling gevolgd 

x     

 Brede ontwikkeling De school organiseert 
talentmiddagen 

x     

  Muziekimpuls x x x   

 Leerlingenzorg De school heeft een 
zorgplan, waarin alle 
aspecten van de zorg 
beschreven staan. 

 x    

  Er is een beleidsplan 
‘omgaan met 
verschillen’ voor het 
vakgebied rekenen en 
wiskunde. 

 x    

  Het dyslexieprotocol 
is geüpdatet.  

 x    

  Het beleidsplan 
(hoog)begaafdheid is 
geëvalueerd en 
bijgesteld. 

  x   
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  De orthotheek is 
zodanig ingericht dat 
deze voor alle 
leerkrachten 
toegankelijk is. 

  x   

  Het instrument KIJK 
wordt op dusdanige 
wijze ingezet, dat de 
leerlingen optimaal 
gevolgd worden in 
hun ontwikkeling en 
daarmee tijdig een 
passend aanbod 
krijgen. 

x     

 21ste Eeuwse 
vaardigheden. 

Alle leerkrachten 
vullen de Quikscan 
21ste eeuwse 
vaardigheden in en 
kunnen inhoud geven 
aan het begrip. 

x     

  De school heeft een 
leerlijn 
programmeren. 

   x  

 … waaronder VVTO 
(Vroeg Vreemde 
Talen Onderwijs) 

In alle groepen wordt 
minimaal twee uur 
per week in het Engels 
lesgegeven. 

  x   

        

Eigenaarschap Professionele 
ontwikkeling 

M.b.v. het instrument 
COO7 werken alle 
leerkrachten op 
planmatige wijze aan 
hun eigen 
ontwikkeling. 

x     

 Leerproces Het systeem van het 
zelfstandig werken 
(volgens GIP-model) is 
zodanig ingericht dat 
de leerlingen 
zichtbaar 
eigenaarschap 
hebben over hun 
eigen leerproces. 

x     

  Leerlingen hebben 
thuis toegang tot hun 
digitale leeromgeving. 

 x    

  In de groepen 4 t/m 8 
worden tweemaal per 
jaar kindgesprekken 
gehouden. 

x     

        

Maatschappelijke 
betrokkenheid 

Kindcentrum In samenwerking met 
het Kindcentrum van 
Kind&Co wordt er een 
verkeersproject 
georganiseerd 

x     

  De school heeft een 
voorschoolse 
voorziening 

 x    
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  Er is een 
buitenschoolse (NSO) 
voorziening in of in de 
directe omgeving van 
de school. 

  x   

 Educatief 
partnerschap 

Er worden 
thematische 
oudercafés gehouden. 
Thema’s zijn 
gebaseerd op de 
resultaten van de 
kwaliteitsenquête 
voor ouders (april ’16) 

x x x x  

  Bij de communicatie 
met ouders wordt 
gebruik gemaakt van 
een GroepsApp 

x     

 Samenwerking De school is 
gecertificeerd als 
opleidingsschool. 

x     

Schoolspecifiek  De school werkt met 
een continurooster. 

 x    

  De school werkt 
uitsluitend met een 
virtuele server. 

x     

        

 
Voor een verdere uiteenzetting van deze doelen, inclusief verbonden acties: zie jaarplan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jozefschooloudewater.nl/index.php/downloads
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6. VOORWAARDEN VOOR REALISATIE  
van de strategische keuzes uit hoofdstuk 5. 

6.1 Financiën 
- Licentiekosten zullen fors stijgen / dit is niet in verhouding tot verminderd gebruik  
  leermiddelen zoals schriften; 
- Nevenvestiging brengt hogere, onverwachte exploitatiekosten met zich mee; 
- Stabiliserend of licht dalend leerlingaantal tot 1 oktober 2020; 
- Meerjarenbegroting 2017, 2018, 2019 geeft financiële ruimte t.o.v. 2016.  
- Andere financieringsmogelijkheden zoeken bijv. sponsoring bij uitbreiding devices,  
  bovenschoolse gelden bij realisatie ICT-ambities, aanvraag subsidies  
  Muziekimpuls en VVTO. 

6.2 Personeelsbeleid 
- Deskundigheidsbevordering en specialisatie van leerkrachten essentieel voor verdere  
  ontwikkeling van het onderwijs; 
- Gedeeld leiderschap, verantwoordelijkheden laag in de schoolorganisatie. 

6.3 Huisvesting 
- Gebouw is te klein, waardoor er vanaf schooljaar 2016-2017 nevenvestiging in gebruik  
  is genomen; 
- Mogelijkheden voor inpandig kindcentrum zijn in de huidige situatie niet mogelijk;  
- Mogelijk ernstige problemen met dakbedekking, financiële consequenties onbekend.  
  Verder weinig kostbaar onderhoud;  
- Mogelijkheden voor buitenschoolse opvang zijn aanwezig in en rondom beide locaties. 
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7.  VERANTWOORDING EN KWALITEITSBEWAKING 
 
Als school hebben we een belangrijke pedagogische taak die we in relatieve autonomie uitvoeren 
met gebruikmaking van publieke middelen. Het is dan ook vanzelfsprekend dat we belanghebbenden 
(ouders, bestuur gemeente, Inspectie, partners in samenwerking, belangstellenden) informeren over 
de wijze waarop we onze taak willen uitoefenen en met welke middelen. 
De wijze waarop we ons willen verantwoorden beschrijven we in de volgende paragrafen. 

Jaarplan 

In dit schoolplan is beschreven waar wij staan in 2016 en waar we willen zijn in 2020. De concrete 
activiteiten en werkzaamheden die we jaarlijks willen ondernemen om dit te realiseren, beschrijven 
we in ons Jaarplan. Daarin wordt aangegeven: 

 beschrijving van de doelen; 

 beschrijving van de concrete activiteiten om die doelen te realiseren; 

 wie is daar mee bezig; 

 welke middelen (financiën, scholing, deskundigheid) worden ingezet; 

 binnen welk tijdsbestek vindt dit plaats; 

 wat moet het meetbaar resultaat zijn; 

 hoe en wanneer wordt geëvalueerd. 
 
Het Jaarplan wordt voor aanvang van een nieuw schooljaar opgesteld en voorgelegd aan de 
Medezeggenschapsraad ter advies. Een samenvatting van het Jaarplan wordt opgenomen in de 
Schoolgids. Op de website van de school staat het Jaarplan ook vermeld en is te downloaden.   

Jaarverslag 

In het Jaarverslag wordt beschreven welke meetbare resultaten bereikt zijn en – eventueel – welke 
niet, en op welke wijze geëvalueerd is. In dat laatste geval wordt de reden kort beschreven en op 
welke wijze met het voornemen wordt omgegaan (opname in het nieuwe Jaarplan, uitstel of afstel 
van het voornemen). 
Het Jaarverslag wordt tijdens het schooljaar bijgehouden en na afloop van het schooljaar vastgesteld 
en aangeboden aan de Medezeggenschapsraad ter informatie. Een samenvatting wordt opgenomen 
in de Schoolgids. Op de website van de school staat het Jaarverslag ook vermeld en is te downloaden. 
 

Overige wijze van verantwoording 

Met het bestuur vindt tenminste twee maal per jaar een gesprek plaats waarin de stand van zaken 
betreffende alle beleidsterreinen besproken wordt aan de hand van diverse documenten en 
overzichten. Aspecten hiervan worden door het bestuur verwerkt in de kwartaalrapportage die aan 
de Raad van Toezicht, scholen en medezeggenschapsorganen worden aangeboden ter informatie. 
Ook wordt de informatie van de school verwerkt in het Jaarverslag dat jaarlijks door het bestuur 
opgesteld wordt. Dit verslag wordt intern en extern verspreid (ook via de website van de Stichting: 
www.degroeiling.nl).  
Jaarlijks verstrekken wij onze documenten aan de Inspectie in het kader van het extern toezicht. De 
Inspectieverslagen, de kwaliteitskaart, en ons Plan van Aanpak op basis van de Inspectieverslagen 
publiceren we ook op onze website. 

 
In de kern is de zorg voor kwaliteit te herleiden tot vijf vragen: 

1. -doet de school de goede dingen;  

2. -doet de school de dingen goed;  

3. -hoe weet de school/het bestuur dat;  

http://www.degroeiling.nl/
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4. -vinden anderen dat ook; 

5. -wat doet de school/het bestuur  met die wetenschap? 

 
Kwaliteitszorg is al die activiteiten uitvoeren die nodig zijn om de gewenste kwaliteit te bereiken. 
Deze benadering maakt duidelijk dat kwaliteitszorg niet een zaak is van het bestuur, de algemeen 
directeur of van de school, maar dat iedereen in de organisatie ermee bezig moet zijn. Deze twee 
kenmerken – kwaliteitszorg in de gehele organisatie en kwaliteitszorg voor iedereen – zijn de kern van 
wat integrale kwaliteitszorg wordt genoemd. 
 
Binnen De Groeiling en binnen onze school gebruiken wij diverse instrumenten in het kader van onze 
kwaliteitszorg:  
 
We willen middels het gebruik van deze instrumenten en het gesprek naar aanleiding van de 

uitkomsten het volgende bereiken:  

 Directeuren,  leraren en bestuur hebben zicht op: 

- De kwaliteit van hun onderwijs (output gegevens en gegevens omtrent het 

onderwijsproces); 

- De condities waaronder dit gegeven wordt;  

- De context waarbinnen dit gegeven wordt; 

- De waardering van het gegeven onderwijs door anderen (intern en extern); 

 Directeuren, leraren en bestuur analyseren de gegevens over context, condities, waardering  

en kwaliteit van het onderwijs; 

 Directeuren, leraren en bestuur verbeteren het onderwijs planmatig (door in te spelen op de 

condities en de invulling/vormgeving van de onderwijsprocessen); 

 Directeuren, leraren en bestuur evalueren acties die ingezet zijn om het onderwijs te 

verbeteren;  

 Directeuren, leraren en bestuur kunnen zich verantwoorden (richting inspectie, ouders, rvt, 

etc)  over de wijze waarop het onderwijs wordt gegeven, hoe het wordt verbeterd en tot 

welke resultaten het leidt.  

Context

•Vensters 
PO(automatisch 
gegenereerde 
gegevens)

Condities

•Instrument 
inzake vaststellen 
competenties 
Personeel

•Exploitatie 
resultaten, 

•Kwaliteitskaart

•Vensters PO

•Raet 

onderwijsproces

•Instrument t.b.v. 
Zelfevaluatie

•Kijkwijzer

•Groeps- en 
schoolbespre-
kingen n.a.v. 
toetsresultaten

•(Mogelijk op 
termijn: audit )

output

•Llv (ParnasSys) 

•Succes in VO

•(vensters PO) 

verantwoording

•Management 
rapportage 

•Jaarverslag
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Maatregelen en instrumenten die waarborgen dat het personeel zijn bekwaamheid onderhoudt 
Binnen De Groeiling wordt gewerkt met een Kijkwijzer en een instrument om de competenties van 
personeel vast te stellen.  De uitkomsten worden besproken in de personeelsgesprekken (conform de 
gesprekkencyclus die wordt gehanteerd binnen De Groeiling). Dan wordt ook besproken hoe 
betrokkene zijn bekwaamheid onderhoudt c.q. verder ontwikkeld. Bovendien dienen leraren zich  te 
registeren in het lerarenregister en directeuren in het schoolleidersregister.  
 

 


