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1. Inleiding
1.1. Doel en functie
Dit




schoolplan heeft meerdere doelen:
het functioneren als een centraal document binnen de schoolontwikkeling;
het plannen en vormgeven van toekomstig beleid;
het geven van inzicht in de ambities en concrete plannen voor de komende jaren.

Dit schoolplan heeft verder de volgende functies:
 beschrijven (van bijvoorbeeld de missie, de visie en uitgangspunten);
 verwijzen naar onderliggende documenten waarin bepaalde zaken nader omschreven
en uitgewerkt zijn;
 het op koers houden van de school bij de realisatie van het beleid tijdens de komende
jaren;
 het afleggen van verantwoording (intern en extern) over de deugdelijkheid en kwaliteit van ons onderwijs.
Het schoolplan is statisch voor wat betreft de beschrijving van de missie, de visie en
uitgangspunten. Door de aan dit schoolplan gekoppelde jaarplannen is het ook een
dynamisch document. Aan de hand van deze jaarplannen wordt voortdurend aan
verbetering gewerkt. De plannen zullen jaarlijks geactualiseerd worden, afgestemd op
de ontwikkelingen die zich voordoen.
De beleidsvoornemens (speer-en verbeterpunten) worden jaarlijks uitgewerkt in
zogenaamde planningsdocumenten. Hierin wordt per beleidsvoornemen aangegeven:
doelstellingen, de opbrengsten, de activiteiten, de planning, de betrokkenen en wanneer
er geëvalueerd gaat worden. Hiermee zijn deze beleidsvoornemens SMART uitgewerkt.
1.2. Interne samenhang
De hoofdstukken uit het schoolplan zijn onderling op elkaar afgestemd. Hoofdstuk 1
beschrijft doel, functie en structuur van het schoolplan. Hoofdstuk 2 geeft een
beschrijving van de schoolorganisatie. Hoofdstuk 3 laat zien hoe schoolontwikkeling en
kwaliteitszorg samenhangend vorm krijgen. De relevante beleidsterreinen en de daarvan
afgeleide doelen voor de komende jaren worden uitgewerkt in hoofdstuk 4. In hoofdstuk
5 wordt beschreven wat de huidige stand van zaken is, en wat daarvan de consequenties
zijn voor het toekomstig beleid. Vervolgens worden in hoofdstuk 6 de interne en externe
ontwikkelingen geschetst die invloed hebben op het te voeren meerjarenbeleid. In
hoofdstuk 7 tenslotte wordt dat meerjarenbeleid concreet uitgewerkt. De conclusies
vanuit met name de hoofdstukken 3, 4 en 5 worden daarin integraal verwerkt.
1.3. Relatie met andere beleidsdocumenten
Het schoolplan heeft een directe relatie met een aantal (beleids)documenten die binnen
onze schoolorganisatie kaderstellend en richtinggevend zijn. Het betreft met name de
volgende documenten:











Strategisch beleidsplan onderwijsgroep Spoenk
Schoolgids
Sociaal veiligheidsplan
Jaarplan
Document ambities en schoolstandaarden 2016-2020.
Schoolondersteuningsprofiel
BePo ondersteuningsplan
Borgingsdocument ‘zorg en begeleiding’
Beleidsdocumenten zoals leerlingraad en ouderklankbordgroep
Daltonbeleidsplan
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Onderhoudsplan
Formatieplan
Inspectierapporten
Personeelsplan
Investeringsplan
Huisvestingsplan

In hoofdstuk 4 verwijzen we naar bovengenoemde en andere relevante (borgings)
documenten.
1.4. Totstandkoming
Het schoolteam heeft onder leiding van de directie gewerkt aan de totstandkoming van
het schoolplan.
Op basis van de beschrijvingen in het voorgaande schoolplan en informatie over nieuwe
en/of op handen zijnde ontwikkelingen is de missie en de visie van de school vastgesteld.
Daarnaast zijn gegevens verzameld, die duidelijk maakten welke positie de school aan
het eind van de vorige schoolplanperiode innam op de verschillende beleidsterreinen.
Daarbij is gebruik gemaakt van de volgende gegevens:
 Teamontwikkelingen en bovenschoolse indicatoren (strategisch beleidsplan
onderwijsgroep Spoenk);
 Inspectierapporten dd. Juni 2015 en December 2015;
 Daltonbeleidsplan;
 Sociaal veiligheidsplan;
 Tevredenheidmetingen ParnasSys integraal van ouders, leerlingen en
medewerkers en management;
 De jaarlijkse evaluaties van de jaarplannen en het schoolplan 2011-2015;
 RI&E april 2016;
 Schoolgids;
 Jaarplannen;
 De (SWOT)analyse van deze gegevens, afgezet tegen de geformuleerde missie
en visie heeft geresulteerd in een aantal strategische keuzes, die naar het
oordeel van het team noodzakelijk zijn om de beoogde doelen te bereiken. Het
schoolteam stelt zich onder leiding van de directie verantwoordelijk voor de
uitvoering van dit schoolplan in de komende vier jaar. Het bevoegd gezag stelt
zich door middel van de akkoordverklaring verantwoordelijk voor het
ondersteunen en bewaken van wat in het schoolplan is beschreven.
1.5. Procedures
1. Opstellen en vaststellen van dit schoolplan
Dit schoolplan is door de directie, passend binnen de kaders van het bestuursbeleid,
in overleg met het personeel opgesteld en na positief advies door de MR, door het
bevoegd gezag vastgesteld.
2. Klachtenregeling
In geval van klachten of geschillen is de klachtenregeling van toepassing.
De klachtenregeling staat uitgebreid vermeld in onze schoolgids.
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2. Onze school
2.1. Zakelijke gegevens
Brinnummer

18HO01

Schoolnaam

Daltonschool Het Palet

Telefoonnummer

0488481398

Faxnummer
Gemeente

258

Provincie

Gelderland

Vestiging adres

Jacob Catsstraat 2a, 4041XV KESTEREN

Correspondentie adres

Jacob Catsstraat 2a, 4041XV Kesteren

Naam bevoegd gezag

Stichting Onderwijsgroep Spoenk

Correspondentie adres bevoegd gezag

Schoolstraat 1, 4051AV te Ochten

E-mail school

info@paletkesteren.nl

2.2. Historie van de school
Daltonschool “Het Palet” is gevestigd in een modern schoolgebouw dat 5 lokalen telt. In
dit gebouw beschikken we over een directiekamer, IB-ruimte, werkplekken en een
“stiltehuis”. In de centrale hal is de bibliotheek gehuisvest en o.a. de mediatheek te
vinden.
‘Het Palet’ kiest voor Daltononderwijs. Dalton staat voor een manier van werken waarbij
leerlingen zich ontwikkelen tot eigenaars van hun leerproces. Leerlingen leren vanaf
groep 1 zelfstandig te zijn, samen te werken en verantwoordelijkheid te dragen.
Gedurende de schoolloopbaan ontwikkelen leerlingen vaardigheden die passen bij hun
leeftijd en hun leervermogen.
De zes Dalton kernwaarden (zelfstandigheid, verantwoordelijkheid , samenwerken,
motivatie, reflectie en efficiëntie) vormen de basisprincipes voor de manier van lesgeven
en de omgang met de leerlingen. Het leer- en leefklimaat worden vanuit deze
kernwaarden op elkaar afgestemd.
2.3. Bevoegd gezag en bestuursconcept
Sinds 1 januari 2008 verzorgt Onderwijsgroep Spoenk het openbaar onderwijs in de zes
kernen van gemeente Neder-Betuwe. In Echteld is dat de Prins Willem Alexanderschool,
in IJzendoorn de Isandra, in Ochten de Houtkoperschool, in Dodewaard de Bellefleur en
in Opheusden en Kesteren de gelijknamige Paletten. De scholen zijn hedendaags
ingericht, het Palet in Kesteren werkt volgens de principes van Dalton. De scholen
tezamen tellen ongeveer 470 leerlingen.
Personele unie
Sinds medio 2013 is Onderwijsgroep Spoenk in een personele unie verenigd met
Stichting Fluvium, die het openbaar onderwijs verzorgt in de gemeenten Geldermalsen en
Neerijnen. In deze personele unie is ook de Stichting Peuterspeelzalen Gemeente
Geldermalsen (SPGG) opgenomen. Stichting Fluvium heeft 14 scholen onder haar hoede
met ongeveer 1900 leerlingen en SPGG beheert 12 peuterspeelzalen. Zo'n 450 peuters
zetten daarin de eerste stappen richting basisonderwijs.
Toezicht en bestuur
Binnen de personele unie wordt de code Goed Bestuur (PO-Raad, geactualiseerd in 2015)
gehanteerd, waarin een duidelijke scheiding is aangebracht tussen besturen en toezien.
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Het toezicht wordt uitgevoerd door de Raad van Toezicht (RvT), bestaande uit 5 tot 7
personen. Het toezicht is gebaseerd op een vastgesteld Toezichtskader, waarin ook de
verhouding beschreven staat tussen de RvT en de bestuurder.
Het toezicht concentreert zich vooral op het realiseren van de doelstellingen in het
strategisch beleidsplan. De RvT doet dat op hoofdlijnen en laat de operationele
uitwerking over aan de bestuurder en de centrale directie. Zij doet dit op haar beurt weer
(conform het managementstatuut 2016) in nauw overleg met de Spoenk-directeuren.
Binnen de personele unie wordt zoveel mogelijk met de directeuren van Stichting Fluvium
en de coördinator van SPGG samengewerkt met betrekking tot kennisoverdracht,
innovatie en kwaliteit. De RvT, de bestuurder, de centrale directie en schooldirecties
worden in hun werk ondersteund door de stafmedewerkers van het bestuursbureau.
Directie Onderwijsgroep Spoenk
In 2014 werd de nieuwe directiestructuur voortgezet die eind 2013 was ingericht. De zes
locaties van de onderwijsgroep hebben twee directeuren, die in hun werkzaamheden
worden ondersteund door zes directieondersteuners. Deze ondersteuning is hard nodig,
omdat het aansturen van zes locaties veel leiderschap vergt.
2.4. Relatie met bovenschoolse organisaties
Betuws Passend Onderwijs (BePO)
Onderwijsgroep Spoenk is onderdeel van het wettelijk samenwerkingsverband BePO,
waarbij ook de basisschoolbesturen uit Geldermalsen, Neerijnen, Buren, Tiel en
Culemborg zijn aangesloten. BePO ondersteunt scholen bij het vormgeven van zorg en
ondersteuning aan leerlingen.
Lokale Educatieve agenda (LEA)
Onderwijsgroep Spoenk neemt actief deel aan het LEA-overleg, waarin met gemeente
Neder-Betuwe en schoolbesturen het lokale beleid voor primair en voortgezet onderwijs,
peuterspeelzaalwerk, kinderopvang en jeugdzorg, opvang van nieuwkomers besproken
en voorbereid wordt. Door deze deelname trachten we gezamenlijk het onderwijs te
verbeteren - specifiek op het gebied van taalachterstand - en waar mogelijk zorg, welzijn
en de ontwikkelingskansen van kinderen en hun ouders te vergroten. Hiermee proberen
we een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid en sociale cohesie.
2.5.

Kernwaarden en kaders vanuit het bestuur

Kernwaarden van Onderwijsgroep Spoenk:
De Kernwaarden gelden als de pijlers waarop - in samenhang met missie en visie inhoud gegeven wordt aan het mooie onderwijsvak. De volgende vijf kernwaarden zijn
leidraad voor ons beleid en bepalen onze acties in de komende jaren.
Het betreft de volgende kernwaarden:
1.
een veilig en inspirerend klimaat, gebaseerd op vertrouwen;
2.
samenwerken en verbinden;
3.
ambitieus en ondernemend;
4.
opbrengst- en kwaliteitsgerichtheid;
5.
maatschappijgerichtheid.
Kaders vanuit het bestuur, strategische beleidsthema’s voor 2016-2020:
1. Brede doorgaande leer-en ontwikkellijn;
2. Passend onderwijs;
3. Educatief Partnerschap;
4. Vakmanschap: state-of-the-art;
5. Professionele leergemeenschap;
6. Uitdagend werkgeverschap en gedeeld leiderschap;
7. Duurzame huisvesting en voorzieningen.
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Deze strategische beleidsthema’s vormen een rode draad binnen ons schoolplan.
2.6.

Leerlingen

Onze locatie telt op dit moment circa 100 leerlingen. De leerlingen die onze school
bezoeken komen uit het dorp zelf en uit omliggende dorpen. Het aantal allochtone
leerlingen ligt rond de 15 %.
In hoofdstuk 5.2 is onze leerlingpopulatie uitgewerkt.
De wet vermeldt dat de beslissing over toelating van leerlingen berust bij het bevoegd
gezag. In de praktijk ligt deze beslissingsbevoegdheid bij de directie van OBS Dalton ‘Het
Palet’.
De aannamecriteria van onze school zien er als volgt uit:
Onze school staat in beginsel open voor alle leerlingen, ook voor leerlingen met een
beperking. Als we moeten beslissen over de toelating, houden we er uiteraard rekening
mee of we die ondersteuning en specifieke begeleiding kunnen bieden die voor de
ontwikkeling van de leerling noodzakelijk is. We bespreken dan de vijf relevante
kenmerken van ondersteuningsbehoeften:
1.

de hoeveelheid aandacht en tijd

2.

het onderwijsmateriaal

3.

de ruimtelijke omgeving

4.

de expertise

5.

de samenwerking met andere instanties

Als we besluiten tot toelating zal er op basis van een plan van aanpak, dat met de ouders
is samengesteld, gehandeld worden. De evaluatie en de voortgangsprocedure bekijken
we van jaar tot jaar.
Meer informatie over toelating van de leerlingen is te vinden op onze website
www.paletkesteren.nl
Leerlingenraad/schoolraad
Op onze school is er de school/leerlingenraad. In een leerlingenraad zitten kinderen die
gekozen zijn door hun eigen klas. Het zijn leerlingen die graag namens hun klas allerlei
zaken willen bespreken. Zo weten we wat de kinderen van onze school belangrijk vinden.
Dat betekent dat zij de belangrijke rol hebben om erachter te komen wat er leeft op
school.
Iedereen zal misschien wel iets kunnen bedenken waarin de school nog verbeteren kan.
Maar hoe maak je nou je ideeën bekend? En hoe vergroot je de kans dat die ideeën ook
worden uitgevoerd? Een leerlingenraad kan meedenken met de leerkrachten en zal aan
de slag gaan met de ideeën die ze binnenkrijgen. Met een groep sta je sterker dan
alleen.
In de leerlingenraad zitten leerlingen uit groep 5, 6, 7 en 8. Uit elke groep worden 2
leerlingen gekozen om de klas te vertegenwoordigen, dat zijn dus leerlingen die in de
eigen klas vragen welke ideeën er zijn. Zij moeten de informatie uit de klas goed kunnen
overbrengen naar de leerlingenraad tijdens een vergadering. En andersom ook, wat
besproken is in een vergadering weer in de klas vertellen. Je moet dus wel durven
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spreken in een groep. Deze vertegenwoordigers doen hun werk niet alleen. De
leerlingenraad wordt begeleid door twee leerkrachten.
2.7. Ouders en verzorgers
Kenmerken van de instroom wat betreft het voedingsgebied, het opleidingsniveau van de
ouders en de geloofskenmerken.
Aantal
leerlingen

Voedingsgebied

Kesteren, Ochten, IJzendoorn, Lienden

94

Opleiding
Aantal lln waarvan de ouders/verzorgers een
opleiding hebben hoger dan LBO/VBO

Geloofskenmerken

70

Aantal
leerlingen

Geen godsdienst

63

Nederlands Hervormd

15

Rooms-katholiek
Islam

2
14

Sinds het schooljaar 2014-2015 werken we op school met een ouderklankbordgroep. Uit
iedere groep is een ouder vertegenwoordigd in de klankbordbordgroep, dus in totaal 10
ouders. Onder leiding van de directeur worden er bijeenkomst gepland. Input van ouders
is daarbij onontbeerlijk en voor het team van Daltonschool Het Palet is het dan ook een
logische zaak. Uitgangspunten voor de gesprekken in de Klankbordgroep zijn o.a. de
verbeterpunten
n.a.v.
ouderenquêtes,
het
schoolplan,
schoolontwikkelingen,
ontwikkelingen in de wijk en onderwerpen/zaken die bij (veel) ouders leven, etc. De
Klankbordgroep is nadrukkelijk geen klachtencommissie, maar een informele
gesprekspartner.
Doel van de ouderklankbordgroep is om van gedachten te wisselen, een bijdrage te
leveren in het kader van kwaliteitsbeleid en kwaliteitszorg, een rol te spelen in de
ontwikkeling van onze school in algemene zin en om de communicatie tussen ouders en
school meer in het algemeen te bevorderen.
2.8. Personeel
Daltonschool Het Palet heeft een relatief ‘jong’ team. Er zijn parttimers en fulltimers in
dienst.
In hoofdstuk 5.3 is een analyse opgenomen van de huidige stand van zaken betreffende
personeel.
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2.9. Medezeggenschap
De medezeggenschapsraad bestaat nu uit 1 personeelslid en 1 ouder. De directie is
regelmatig aanwezig tijdens de MR-vergadering als adviserend lid. De MR verleent
instemming en advies bij diverse schoolse en onderwijskundige zaken.
Momenteel vormt Daltonschool Het Palet samen met het Palet te Opheusden samen een
MR waarin ook vanuit het Palet te Opheusden 1 personeelslid en 1 ouder
vertegenwoordigd is.
Naast de MR is er een overkoepelende GMR. Vanuit elke school binnen onderwijsgroep
Spoenk zit daar een personeelslid en een ouder in. Ook vanuit Daltonschool Het Palet
bezoekt steeds 1 personeelslid en 1 ouder de GMR-vergaderingen.
2.10. Huisvesting en situering van de school in de omgeving
Daltonschool Het Palet is gevestigd in een modern schoolgebouw uit 2002 dat 5 lokalen
telt. In dit gebouw beschikken we over een directiekamer, IB-ruimte, werkplekken en
een “stiltehuis”. In de centrale hal is de bibliotheek gehuisvest en o.a. de mediatheek te
vinden. Onze locatie telt op dit moment 94 leerlingen en daar komen er in de loop van dit
schooljaar nog een aantal bij. Het schoolgebouw is omringd door ons mooie, grote
schoolplein waar in 2016 nog twee nieuwe schommels en een loopbrug zijn geplaatst.
Daltonschool Het Palet ligt aan een rustige weg op 100 meter loopafstand van het dorp
Kesteren. Voor de school zijn voldoende parkeerplaatsen. Daltonschool Het Palet is een
nevenvestiging van Het Palet te Opheusden en beide locaties vallen onder hetzelfde
BRIN-nummer.
De leerlingen die onze school bezoeken komen uit het dorp zelf en uit omliggende
dorpen. Het aantal allochtone leerlingen ligt rond de 15%.

3. Schoolontwikkeling en kwaliteitszorg
Schoolontwikkeling is een cyclisch leer- en ontwikkelproces waarbij het gaat om het
borgen en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. De kwaliteit van het onderwijs
is in kaart gebracht door middel van (zelf)evaluatie. De zelfevaluatie resulteert in de
vaststelling van gerealiseerde kwaliteit en van nog te ontwikkelen punten. De
gerealiseerde kwaliteit wordt geborgd en ontwikkelpunten worden opgenomen in een
meerjarenplanning. Op basis van deze meerjarenplanning worden jaarplannen opgesteld.
De
persoonlijke
ontwikkeling
van
medewerkers
wordt
afgestemd
op
de
veranderonderwerpen van de school. De inzet en betrokkenheid van alle
belanghebbenden in dit proces is essentieel.
3.1. Uitgangspunten en voorwaarden
Professionele schoolcultuur en betrokkenheid op elkaar

Een belangrijke voorwaarde voor schoolontwikkeling is de aanwezigheid van een
professionele cultuur. In een professionele schoolcultuur handelen teamleden vanuit een
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor zowel opbrengsten als voor processen die hierop
van invloed zijn. Om deze professionele cultuur te stimuleren, stuurt de directeur
expliciet op versterking van vakmanschap, betrokkenheid, verantwoordelijkheid en
samenwerking die gericht is op kwaliteitsverbetering. Jaarlijks worden activiteiten met dit
doel ingepland. Dit is zichtbaar in onze jaarplannen. Een klimaat waarin alle
belanghebbenden zich positief betrokken tonen op elkaar is in sterke mate van invloed op
het verandervermogen van de school.
Integrale benadering

Gelet op de meerwaarde van de integrale benadering kiezen we er nadrukkelijk voor om
de persoonlijke ontwikkeling af te stemmen op de schoolontwikkeling. Dat komt tot
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uitdrukking, doordat we de verbinding leggen tussen doelen van de school en de
vakbekwaamheid van de medewerkers. De persoonlijke ontwikkeling van het team als
geheel en van ieder teamlid afzonderlijk kan niet los gezien worden van de ontwikkeling
van de school.
Integrale evaluatie

In onze oordeelsvorming onderzoeken we de samenhang tussen de verschillende beleidsen kwaliteitsterreinen. Hoe is de kwaliteit van het onderwijsleerproces van invloed op de
onderwijsresultaten? Welke relatie en wisselwerking zien we tussen de verschillende
kengetallen? Welke relatie zien we tussen opbrengsten of kwaliteit van de leerling
ondersteuning en bekwaamheden van het personeel, enz.
3.2. Visie op integrale kwaliteitszorg
Om schoolontwikkeling te realiseren werken we met een systeem voor kwaliteitszorg. Wij
werken dan ook met Integraal binnen ParnasSys. Kwaliteitszorg is een leerproces,
waarbij de school zelf, volgens een beargumenteerde planning, systematisch, de kwaliteit
van het onderwijs bespreekt, beschrijft, realiseert, beoordeelt en/of laat beoordelen en
evalueert. Bij kwaliteit gaat het dan om zowel de eisen die de overheid hieraan stelt, de
zogenoemde basiskwaliteit, als om de ambities die de school zelf heeft geformuleerd.
Een goed kwaliteitszorgsysteem helpt bij het voortdurend beantwoorden van belangrijke
kwaliteitszorgvragen rondom de volgende vier aspecten: de processen binnen de school,
het handelen van de medewerkers, de opbrengsten van de leerlingen en de
ontwikkelcapaciteit van de organisatie.






Doen we de goede dingen?
Doen we die dingen goed?
Hoe weten we dat?
En vinden anderen dat ook?
En wat gaan we doen met de uitkomsten van onze metingen?

Het systematisch beantwoorden van die vragen, uitvoeren van verbeterplannen en de
cyclus opnieuw doorlopen, moet leiden tot continue verbetering. We kijken voor onze
resultaten niet alleen naar de cijfers. Het gaat er ook om of onze leerlingen zich veilig
voelen, of ze goed met elkaar omgaan en goed begeleid worden.
De organisatie van de kwaliteitszorg ten slotte heeft betrekking op de mate waarin een
organisatie toegerust is om aan kwaliteitszorg te doen. Daarbij wordt gebruik gemaakt
van de PDCA-cyclus (verbetercyclus van Deming). Deze cyclus is een continue proces
van Plan, Do, Check en Act: verbeterplannen maken, uitvoeren, meten/toetsen,
nadenken over de behaalde resultaten, de behaalde resultaten vastleggen, bepalen welke
punten verder verbeterd moeten worden en weer verder. Deze verbetercyclus is onder
andere terug te vinden in de Jaarplannen.
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De vijf onderdelen van onze kwaliteitscyclus:
De kwaliteitscyclus neemt een belangrijke plaats in bij het systematisch verbeteren van
alle facetten van ons onderwijs en ons functioneren. De stappen worden consequent
gezet: niet alleen bij het invoeren van een nieuw rapport of een nieuwe methode, maar
ook bij het opstellen van kwaliteitsbeleid op school- en stichtingsniveau.
1. Kwaliteit bepalen (missie, visie en doelen)
De missie en de visie van de school zijn voor ons bij uitstek de sturingsinstrumenten voor
de kwaliteitszorg. In schoolplan en schoolgids zijn onze missie en visie expliciet
vastgelegd. Daarnaast worden de doelen zowel op school, groeps als individueel niveau
SMART geformuleerd en verwerkt in een Jaarplan, Groepsplan of Ontwikkelingsperspectief.
2. Kwaliteit meten / evalueren
Meten is weten. Op onze school gebruiken wij leerlingvolgsysteem van ParnasSys en een
volgsysteem voor de sociaal emotionele ontwikkeling (ZIEN en de Vreedzame School)
van onze leerlingen. De resultaten van de metingen leiden tot opbrengstgericht werken.
We zijn ons ervan bewust dat niet alles meetbaar is. Voor de medewerkers van de school
is het duidelijk dat kwaliteitszorg meer is dan een optelsom van diverse
meetinstrumenten. Kwaliteitszorg doen we bij voorkeur in dialoog en interactie met
elkaar.
3. Kwaliteit verbeteren
Naar aanleiding van de jaarlijkse meting en de evaluatie wordt de meerjarenplanning
up-to-date gemaakt.
Aan de hand van het meerjarenplan en de jaarlijkse evaluatie wordt het Jaarplan
opgesteld.
4. Kwaliteit borgen
Vervolgens is het belangrijk expliciet aandacht te besteden aan het borgen van de
kwaliteit. Datgene dat goed gestart en opgezet is leggen we gestructureerd vast in
kwaliteitskaarten (zie ons document Zorg en begeleiding). Op onze school maken we
gebruik van het kwaliteitszorginstrument Integraal binnen ParnasSys.
5. Kwaliteit verantwoorden
Over de beloofde en gerealiseerde kwaliteit leggen we verantwoording af aan de ouders,
het schoolbestuur, de inspectie en andere belanghebbenden.
3.3

Documenten kwaliteitszorg

We gebruiken de volgende documenten voor de beschrijving van onze kwaliteit.
Het Schoolplan en ons Daltonbeleidsplan
In een vierjaarlijks op te stellen schoolplan blikken we terug op de voornemens van de
afgelopen periode: wat is daarvan gerealiseerd en wat niet of nog niet. Vervolgens
maken we een nieuw beleidsplan (w.o. de schoolontwikkelingsplannen) voor de komende
vier jaar.
De Schoolgids
In onze schoolgids beschrijven we voor ouders en belangstellenden wat voor een soort
school we zijn, wat zij van de school mogen verwachten, de inrichting en de organisatie
van ons onderwijs, de wijze waarop we de ouders bij de school betrekken, hoe we de
kwaliteit van ons onderwijs bewaken en verbeteren, de afspraken die voor meerdere
jaren gelden, de samenwerking met anderen en de schoolregels.
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Het Jaarverslag
In ons jaarverslag kijken we terug op wat we wel en niet van onze voornemens in het
afgelopen schooljaar gerealiseerd hebben en wat dit betekent voor het nieuwe
schooljaar. Een samenvatting van het jaarverslag wordt opgenomen in de schoolgids.
Het Jaarplan
In het jaarplan zijn de beleidsvoornemens van het nieuwe schooljaar uitgewerkt in
doelen, opbrengsten, activiteiten, planning en betrokkenen.
De Meerjarenplanning
Naast het jaarlijks werken met een Jaarplan en Jaarverslag hebben wij de
beleidsvoornemens voor de komende vier jaren opgenomen in de Meerjarenplanning.
Deze planning wordt aan het eind van ieder schooljaar actueel gemaakt. Na het
evalueren van het schooljaar worden de beleidsvoornemens voor het volgend schooljaar
vastgesteld. Vervolgens wordt de Meerjarenplanning aangepast.
Kwaliteitshandboek ‘Zorg en begeleiding’
In het kwaliteitshandboek ‘Zorg en begeleiding’ hebben wij onze kwaliteitskaarten
opgenomen. Zij geven een beschrijving van onze kwaliteiten. Met andere woorden: ‘Zo
doen wij dat hier’. Dit handboek is daarmee een geschikt middel om mensen die kennis
maken met onze schoolorganisatie een snel inzicht te geven in onze werkprocedures en
afspraken. Daarnaast is het voor het team een middel om onze kwaliteiten te borgen.
Kwaliteitskaarten kunnen gebruikt worden als auditinstrument.

3.4.

Kwaliteitszorgsysteem.

Schoolontwikkeling

Voor het systeem van kwaliteitszorg maken we gebruik van Integraal. Met behulp van dit
instrument kunnen vragenlijsten in het kader van de zelfevaluatie uitgezet worden bij de
medewerkers. Dezelfde vragenlijsten kunnen binnen een interne of externe audit
gebruikt en ingevuld worden. Met behulp van Integraal wordt ook vormgegeven aan het
peilen van de tevredenheid van personeel, ouders en leerlingen. De combinatie van
vragenlijsten geeft inzicht in de kwaliteit die wordt nagestreefd. De vragenlijsten worden
afgenomen aan de hand van een beargumenteerde planning die beschreven is in
hoofdstuk 7 ‘Meerjarenbeleid’. Ook het oordeel van de inspectie wordt opgenomen in het
systeem. De resultaten van de verschillende vragenlijsten worden samenhangend
getoond in de cockpit van Integraal. Vanuit de cockpit kunnen jaarplannen geschreven
worden.
Opbrengsten en kengetallen onderwijs

Naast de resultaten uit de vragenlijsten worden ook de resultaten van tussentijdse- en
eindopbrengsten, de gegevens over sociale vaardigheden en de kengetallen onderwijs
vanuit ParnasSys en ZIEN! getoond in de cockpit van Integraal. Voor verschillende
resultaten wordt de vergelijking gemaakt met de inspectienormen en de schoolspecifieke
streefdoelen in ons document ‘ambities en schoolstandaarden 2016-2020’.
Persoonlijke ontwikkeling

Integraal wordt ook ingezet voor de persoonlijke ontwikkeling. De medewerkers
organiseren door het uitzetten van competentievragenlijsten hun eigen 360-graden
feedback.
Ook
schrijven
ze
met
behulp
van
Integraal
hun
persoonlijk
ontwikkelingsplannen en geven ze de gesprekkencyclus vorm. Voor de functies directeur,
interne begeleider en leerkracht zijn er vragenlijsten die de vereiste vakbekwaamheid
beschrijven. De inhoud van deze competentievragenlijsten en de vragenlijsten
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schoolontwikkeling is op elkaar afgestemd. De vragenlijsten zijn ook afgestemd op de
standaarden voor leerkrachten en directeurs.
Vakbekwaamheidsdossier

Elke medewerker beschikt over een vakbekwaamheidsdossier. Dit is te onderscheiden
van het personeelsdossier of maakt daar onderdeel van uit. Het personeelsdossier is het
zakelijk dossier van het bevoegd gezag. Het vakbekwaamheiddossier is het dossier van
de werknemer, gericht op de persoonlijke ontwikkeling onder verantwoordelijkheid van
de werkgever. Het vakbekwaamheiddossier bevat naast gegevens van de betrokkene in
ieder geval een beschrijving van opleiding, ontwikkeling en ervaring, een overzicht van
competenties, plan voor de persoonlijke ontwikkeling en verslagen van gesprekken
rondom de persoonlijke ontwikkeling. Binnen ParnasSys-Integraal leggen medewerkers
hun vakbekwaamheid-dossier aan.
3.5. Overlegstructuur
Overlegsituaties hebben een belangrijke plaats binnen onze schoolontwikkeling. Hier
wordt de dialoog gevoerd over wat goed onderwijs is. Het proces van kwaliteitsborging
en verbetering start als het ware binnen deze overleggen. Daar vindt analyse en
interpretatie van gegevens plaats, waarna de vastgestelde veranderonderwerpen en
vereiste vakbekwaamheden worden vastgesteld. Het proces wordt ook binnen deze
overleggen afgerond in de vorm van evaluatie.
Teamoverleg
Het teamoverleg vervult een belangrijke rol binnen de kwaliteitszorg. Binnen dit overleg
worden veel fasen uit het proces van kwaliteitszorg uitgevoerd. In het teamoverleg
worden de veranderonderwerpen besproken waaraan gewerkt gaat worden. Bijbehorende
doelen en uit te voeren activiteiten worden vastgesteld. Tegelijkertijd wordt besproken
welke vakbekwaamheden hiervoor vereist zijn en wat dat betekent voor de persoonlijke
ontwikkeling van de medewerkers. Om de voortgang van de ontwikkeling te volgen,
wordt er tijdens het teamoverleg regelmatig gerapporteerd over de voortgang en over
het effect van de verbeteractiviteiten.
Zorg en opbrengstvergadering
De leeropbrengsten van de leerlingen vormen een belangrijke graadmeter voor goed
onderwijs en geven een indicatie voor het niveau van vervolgonderwijs waar de
leerling naar uit zou kunnen stromen. Na elke toetsingsperiode worden de uitslagen
op schoolniveau, groepsniveau en op individueel niveau geanalyseerd. De leraren
zetten actie in op de vastgestelde trends en individuele verschillen. De leraren
vertalen hun analyse naar een mogelijk extra leerstofaanbod aan de leerlingen. Per
vakgebied worden nieuwe streefdoelen vastgesteld per kind. We gaan hierbij uit van
de vaardigheidsscores die de leerlingen op de CITO-toetsen hebben behaald.
Alle toetsuitslagen worden minimaal 2 keer per jaar door tijdens een zorg-en
opbrengstvergadering met gehele team besproken.
Leerlingbespreking
Doel: een strakke en gestructureerde vorm om leerlingen te bespreken.
Feedback/intervisie, waarbij collega’s in de gelegenheid worden gesteld ervaring op te
doen naar objectieve ondersteuning.
De data van de leerlingenbesprekingen zijn vooraf vastgelegd en worden dan tijdens de
zorgvergaderingen gepland.
Groepsbespreking
Twee keer per jaar voert de intern begeleidster met de leerkracht een groepsbespreking.
Aan de hand van een vooraf ingevuld formulier door de leerkracht loopt de leerkracht en
intern begeleidster alle leerlingen van de groep door.
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Tijdens deze groepsbespreking worden ook de groepsplannen besproken en worden
indien nodig de vervolgacties voor de individuele leerling of voor de groep vastgelegd.
Gesprekkencyclus
De persoonlijke vakbekwaamheden worden binnen de gesprekkencyclus besproken. Na
bespreking en vaststelling van de te ontwikkelen vakbekwaamheden stelt iedere
medewerker zelf een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Dit persoonlijk ontwikkelingsplan
wordt besproken met de directeur en, al dan niet aangepast en vervolgens vastgesteld.
Om de voortgang van de ontwikkeling te volgen worden regelmatig gesprekken gevoerd,
waarin de uitvoering van het persoonlijk ontwikkelingsplan ter sprake komt. Er wordt
geëvalueerd welke vakbekwaamheden eigen gemaakt zijn en er wordt afgesproken welke
vakbekwaamheden nog eigen gemaakt moeten worden in het persoonlijk handelen.
De gesprekkencyclus bestaat uit vier ‘typen’ gesprekken, te weten doelstellingengesprek
(persoonlijk
ontwikkelingsplan),
functioneringsgesprek,
voortgangsgesprek
en
beoordelingsgesprek.
3.6. Schoolontwikkeling in praktijk
Missie, visie en uitgangspunten bepalen

Als eerste stap op weg naar een nieuw schoolplan zijn de missie, visie en uitgangspunten
besproken, waar nodig aangepast en weer opnieuw vastgesteld.
Zelfevaluatie

Voorafgaand aan de nieuwe schoolplanperiode is door middel van zelfevaluatie de
kwaliteit van de school als totaliteit in beeld gebracht. Dit is gedaan met behulp van de
vragenlijsten van Integraal en met behulp van de kengetallen en opbrengsten zoals die
getoond worden in de cockpit van Integraal. Onderzocht is (zie hoofdstuk 4,5 en 6) hoe
deze zich verhouden tot de basiskwaliteit en de schooleigen ambities.
Meerjarenbeleid

De uitkomsten van de zelfevaluatie zijn leidend voor de schoolontwikkeling in de
komende schoolplanperiode. De door het team gekozen verbeterpunten zijn ‘uitgezet’ in
een meerjarenbeleid.
Jaarplannen

Vanuit dit meerjarenbeleid worden er per schooljaar één of meerdere jaarplannen
geschreven met als doel de kwaliteit te verbeteren en te verduurzamen. De jaarplannen
worden gemaakt in het programma Integraal. Elk afzonderlijk jaarplan beschrijft een
veranderonderwerp. Per veranderonderwerp wordt aangegeven welke activiteiten
daarvoor uitgevoerd gaan worden (wie, wat, hoe, wanneer enz.) en wat de gewenste
situatie is die bereikt moet worden. Beschreven wordt welke competenties nodig zijn om
de gewenste kwaliteit te realiseren. Er wordt vastgesteld of en hoe behaalde successen
gemeten zullen worden. Aan het einde van een schooljaar worden de voor dat schooljaar
geldende jaarplannen geëvalueerd en worden de jaarplannen voor het volgende
schooljaar opgesteld. Zie voor het meerjarenbeleid hoofdstuk 7.
Persoonlijk ontwikkelingsplan

Elke medewerker beschikt over een actueel persoonlijk ontwikkelingsplan. Dit plan
beschrijft de doelen die de medewerker nastreeft in het kader van zijn persoonlijke
ontwikkeling en wat daarvoor nodig is aan scholing, ondersteuning, begeleiding, enz. De
medewerkers stellen hun ontwikkeldoelen zoveel mogelijk af op de doelen van de school.
Het plan wordt gemaakt in Integraal en afgesloten met een evaluatie.
Voortgang volgen en instrumenten die inzicht geven in de opbrengsten van ons
onderwijs.

Om de voortgang en het effect van de uitvoering te volgen, worden de volgende
activiteiten ondernomen en zijn instrumenten dit inzicht geven in de opbrengsten van
ons onderwijs:
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Analyseren van de midden-en eindtoetsen van CITO en de leeropbrengsten. Dit wordt
gedaan door de leerkrachten voor de eigen groep. De IB-er doet dit i.s.m. de
directeur op leerjaar- en op schoolniveau.
Jaarlijks worden door de directie en inspectie de uitstroomgegevens beoordeeld.
Tevens worden in gesprekken met de scholen voor voortgezet onderwijs de
vorderingen van de leerlingen die onze scholen hebben verlaten, bijgehouden.
Analyseren van de overige opbrengsten en ken- en stuurgetallen die in verband staan
met de kwaliteit die de school in het betreffende schooljaar wil realiseren.
Op minimaal één moment in het jaar een zelfevaluatie met behulp van onderdelen
van vragenlijsten vanuit Integraal. Deze staan in direct verband met de gewenste
kwaliteit die de school in het betreffende schooljaar wil realiseren. Er worden selecties
samengesteld uit de verschillende vragenlijsten. Om de schoolspecifieke ambities te
onderzoeken, worden indien van toepassing, eigen vragen samengesteld en
afgenomen.
Bij de zelfevaluatie worden de auditoren betrokken die intern zijn opgeleid in overleg
met het Bestuur.
De directeur onderzoekt de voortgang van de gewenste kwaliteit voor het betreffende
schooljaar, onder andere door middel van observaties in de groepen. Deze
observaties worden besproken met de leerkrachten.
Medewerkers doen onderzoek naar de eigen competenties in verband met de
gewenste kwaliteit voor betreffend schooljaar. Zij organiseren met het oog daarop
jaarlijks feedback met behulp van de competentievragenlijsten vanuit Integraal. De
school stelt jaarlijks voor de verschillende functies binnen de school
competentievragenlijsten samen die direct samenhangen met de gewenste kwaliteit.
Er wordt een kwaliteitsagenda opgesteld waarin alle activiteiten in functie van
kwaliteitszorg opgenomen zijn. De kwaliteitsagenda maakt inzichtelijk:

welke activiteiten op welk moment in het schooljaar uitgevoerd worden in het
kader van observatie, zelfevaluatie en analyse;

op welk momenten in het schooljaar en met wie communicatie plaatsvindt over de
voortgang van de plannen op basis van de verkregen observatie- en
evaluatiegegevens.
Het resultaat van de evaluaties wordt vastgelegd in de opgestelde jaarplannen.
Indien uit de verzamelde gegevens blijkt dat de voortgang onvoldoende is, wordt de
aanpak bijgesteld.
Er worden tevredenheidspeilingen uitgezet bij ouders en leerlingen (eens per twee
jaar).
Gesprekken
met
de
leerkrachten.
Binnen
de
gesprekscyclus
worden
doelstellingengesprekken
(POP-gesprekken)
en
functioneringsen
beoordelingsgesprekken gehouden tussen medewerkers en de directeur. Het doel van
deze gesprekken is de kwaliteit te vergroten en het welbevinden van de medewerkers
te verhogen. De directeur heeft dit type gesprekken met ‘lid centrale directie’ van
onderwijsgroep Spoenk.
Elke vier jaar vindt een risico-inventarisatie plaats.
De inspectie heeft jaarlijks gesprekken met het bestuur en bezoekt onze school één
keer per vier jaar. Van deze bezoeken wordt een rapport gemaakt dat ons informatie
geeft over de stand van zaken t.a.v. de kwaliteit van ons onderwijs. Ten behoeve van
het gesprek met het bestuur maakt de inspectie een jaarlijkse risico-inventarisatie.
Het bestuur bespreekt de risico-inventarisatie in het directieberaad en indien van
toepassing met de directeur van de school.
De Daltonvisitaties, eens in de vier/vijf jaar.

Verantwoording

Er wordt belang gehecht aan tijdige en transparante verantwoording. Dit gebeurt in de
eerste plaats in dit schoolplan. Dit wordt toegestuurd naar de onderwijsinspectie en ligt
voor iedereen ter inzage op school. Daarnaast is er de schoolgids. In de schoolgids
worden de plannen in het kort beschreven. De schoolgids wordt aan alle ouders
Schoolplan 2016-2020 – Daltonschool Het Palet -

16

uitgereikt en ligt ook op school ter inzage. We publiceren de schoolgids daarnaast op
onze website. Wanneer er een verslag is van de onderwijsinspectie worden de conclusies
samengevat en opgenomen in de schoolgids. Het inspectierapport wordt gepubliceerd op
de website en ligt op school ter inzage. In de jaarplannen worden de geplande
activiteiten en de doelen die we daarmee willen bereiken beschreven. De directeur
verantwoordt zich door middel van de verantwoordingsrapportage aan het bevoegd
gezag. Door middel van het jaarverslag wordt officieel verantwoording afgelegd. Het
jaarverslag wordt op de website gepubliceerd en indien gewenst op papier verstrekt.
3.7.

De missie van de school

Onderwijsgroep Spoenk staat voor het stimuleren en waarborgen van kwalitatief
hoogwaardig, innovatief, opbrengstgericht en gevarieerd openbaar onderwijs, waarin veel
aandacht is voor samen leren, samen werken en samen leven, teneinde door ons
onderwijs een fundamentele bijdrage aan de ontwikkeling van elk kind te leveren.
- ieder kind kan zich daarbij in een veilige en uitdagende leeromgeving veelzijdig
ontwikkelen;
- Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid worden gestimuleerd vanuit een houding
van respect;
- Ontmoeting staat centraal met waardering en aandacht voor verschillen tussen
kinderen, ouders en medewerkers;
- Competente medewerkers zorgen voor optimale resultaten voor ieder kind;
- De leraren werken samen met ouders en andere betrokkenen in voortdurende interactie
met de maatschappelijke omgeving van de school.
De slogan en de kernwaarden worden nader toegelicht in de schoolgids.
Missiebeleid
Beleid om de missie levend te houden:
Missie, slogan en kernwaarden komen 1 x per jaar aan bod in een personeelsvergadering
Missie en visie zijn opgenomen in de schoolgids
3.8.

De visies van de school

Visie van de school
Op onze school vinden we het belangrijk dat kinderen zich breed ontwikkelen zodat ze als
evenwichtige persoonlijkheden voorbereid zijn op de toekomstige maatschappij. Om dit
te bereiken dagen we de kinderen uit om hun talenten volledig te benutten, de
leerkrachten hebben hierin een coachende rol om de kinderen deze talenten te
ontwikkelen. Daarnaast leren de kinderen eigenaar te zijn van hun eigen leerproces. We
leren de kinderen gezamenlijke doelen te stellen en daar verantwoordelijk voor te zijn.
Hierdoor wordt de betrokkenheid en de intrinsieke motivatie van de kinderen vergroot.
Deze vaardigheden sluiten naadloos aan bij de daltonkernwaarden: verantwoordelijkheid,
zelfstandigheid, samenwerken, effectiviteit en reflecteren.
Visie op lesgeven
Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch
handelen, hoewel beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang
daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding hebben, wederzijds respect
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en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet. Belangrijke pedagogische noties
zijn:
zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritische zin, reflecterend vermogen en
samenwerking. Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang:
 interactief lesgeven;
 de leerlingen betrekken bij het onderwijs;
 onderwijs op maat geven: differentiëren
 gevarieerde werkvormen hanteren (variatie = motiverend)
 een kwaliteitsvolle (directe) instructie verzorgen
 kinderen zelfstandig (samen) laten werken
Visie op leren
Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. De school biedt kinderen de mogelijkheid om
kennis op diverse manieren te verwerven. De leraren geven instructie en kinderen mogen
zich dat op verschillende manieren eigen maken. Dat kan zijn door lessen alleen te
maken of met anderen samen. Kinderen die korte instructie nodig hebben, kunnen
zelfstandig aan het werk. Voor de kinderen die meer instructie nodig hebben, wordt
gebruik gemaakt van de verlengde instructie aan de instructietafel. Het leren kan
bemoeilijkt worden door extra ondersteuningsbehoeften. Voor deze kinderen is een
zorgstructuur opgezet.
Alle kinderen krijgen een brede basis aan kennis en vaardigheden om zich voor te
bereiden op vervolgonderwijs en om als verantwoordelijk burger aan de maatschappij te
kunnen deelnemen.
Visie op 21st century skils
Onze kinderen leren in de 21ste eeuw. Een tijd waarin door de maatschappij andere
vaardigheden als belangrijk worden gezien. De wereld verandert in een snel tempo. De
beschikbaarheid van personal computers, smartphones, tabletten en mobiel internet voor
(bijna) iedereen heeft veel invloed op onze samenleving. Over de hele wereld wordt dan
ook nagedacht over de vaardigheden die men in de huidige maatschappij nodig heeft.
Duidelijk is dat bij het leren in de 21ste eeuw naast rekenen en taal, skills als
samenwerken,
communiceren,
creativiteit,
probleemoplossend
denken,
ICT
geletterdheid, sociale en culturele vaardigheden erg belangrijk zijn. Natuurlijk heeft dit
gevolgen voor het onderwijs. Bepaald moet worden hoe het onderwijs het best kan
inspelen op de snelle veranderingen in de maatschappij. De rol van de leerkracht zal
verder veranderen en veel verder gaan dan het overdragen van kennis alleen. Daarom
vinden wij als school de integratie van deze vaardigheden en ICT een belangrijk aspect in
onze visie.

4. Beleidsterreinen
Voor de verschillende beleidsterreinen wordt de visie van de school weergegeven en
verwezen naar gerelateerde beleids- en borgingsdocumenten. Aandachtspunten en
doelen vanuit de beleidsterreinen, voor de komende schoolplanperiode zijn verwerkt in
hoofdstuk 7 ‘Meerjarenbeleid’.
4.1.

Identiteit van de organisatie

‘Daltonschool Het Palet’ wil een school zijn waar leerlingen zich thuis voelen, zodat zij
zich optimaal kunnen ontwikkelen in een veilige omgeving met respect voor ieders
culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond. ‘Daltonschool Het Palet’ wil leerlingen
maatschappelijk bewustzijn en maatschappelijke betrokkenheid bij brengen. Vanuit de
zes kernwaarden waarop Daltononderwijs gebaseerd is: zelfstandigheid, samenwerking,
verantwoordelijkheid, motivatie, reflectie en efficiëntie, wil ‘Daltonschool Het Palet’ een
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omgeving scheppen waarin leerlingen zich kunnen ontwikkelen tot evenwichtige
persoonlijkheden, die het beste uit zich zelf weten te halen en naar vermogen presteren.
Uitgangspunten:
• ‘Daltonschool Het Palet’ werkt aan de hand van heldere doelstellingen in onderwijs en
begeleiding met leerlingen in de basisschoolleeftijd van 4 -12 jaar;
• De school gaat om met verschillen bij leerlingen en creëert een uitdagende
leeromgeving, waarin leerlingen leren met en van elkaar;
• De school vormt een veilige leeromgeving voor allen die bij de school betrokken zijn;
• ‘Daltonschool Het Palet’ verantwoordt de opbrengsten van het onderwijs en de
begeleiding aan ouders en andere belanghebbenden;
• ‘Daltonschool Het Palet’ ontwikkelt een onderwijsconcept volgens de principes van
Dalton.
Onze identiteit is gebaseerd op de beginselen van openbaar onderwijs. Dit betekent
algemene toegankelijkheid voor ieder die de beginselen respecteert. De missie van
Spoenk wordt gekenmerkt door 4 kernwaarden:
1)

een veilig en inspirerend klimaat;

2)

verwachtingsvol t.a.v. mogelijkheden van leerlingen en medewerkers;

3)

opbrengst-/kwaliteit gerichtheid;

4)

maatschappijgerichtheid;

De waarden zijn uitgangspunt bij het toelaten van leerlingen, het aanstellen van
personeel, de benoeming van bestuursleden, de verkiezing van Medezeggenschapraden
en het bevorderen van ouderparticipatie.
•
De leerbehoeften
‘Daltonschool Het Palet’ komt tegemoet aan de verschillen in leerlingen. De leraar kent
de leerbehoeften van de leerlingen en de doelstellingen die gehaald moeten worden. Dit
betekent dat de leraar alle leerlingen in beeld heeft en zorgt dat leerlingen profiteren van
uitdagend onderwijs.
•
Pedagogisch klimaat
Daltononderwijs betekent leren in vrijheid en gebondenheid. Het betekent dat leerlingen
binnen kaders keuzes maken in wat zij leren en hoe zij leren. Leerlingen leren naar hun
eigen leerproces te kijken en weten op den duur onder welke omstandigheden zij het
best kunnen leren en met anderen omgaan. De leerkracht registreert de opbrengsten van
de begeleiding op sociaal-emotioneel (ZIEN) en sociaal relationeel gebied in het
Leerlingonderwijsvolgsysteem van ParnasSys.
•
Didactisch handelen
De leraar geeft instructie en begeleidt de leerlingen volgens de principes van het Dalton
onderwijs. De leraar appelleert bij de leerling aan reflecteren op eigen gedrag,
probleemoplossend denken, planmatigheid, doorzettingsvermogen, coöperatief werken
en vele andere vaardigheden. Het kiesbord en de keuzeboekjes in de onderbouw en de
taakbrief/weektaak in de bovenbouw worden hiervoor ingezet. De leraar registreert de
opbrengsten van de aangeboden leerstof en toetsmateriaal in ParnasSys.
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•
Werkklimaat
Een rustige werksfeer is een belangrijke voorwaarde, waarbij leerlingen zich houden aan
de regels en afspraken, die zij met elkaar vaststellen. Met voortdurende reflectie op
aanpak en gedrag van leerlingen en allen die bij de school betrokken zijn, draagt de
school bij aan vrijheid in gebondenheid.
Daltononderwijs
‘Daltonschool Het Palet’ heeft gekozen voor Daltononderwijs. Dalton staat voor een
manier van werken waarbij leerlingen zich ontwikkelen tot eigenaar van hun leerproces.
Leerlingen leren vanaf groep 1 zelfstandig te zijn, samen te werken en
verantwoordelijkheid te dragen. Gedurende de schoolloopbaan ontwikkelen leerlingen
vaardigheden die passen bij hun leeftijd en hun leervermogen.
De zes Dalton kernwaarden (zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerken,
motivatie, reflectie en efficiëntie) vormen de basisprincipes voor de manier van lesgeven
en de omgang met de leerlingen. Het leer- en leefklimaat worden vanuit deze
kernwaarden op elkaar afgestemd. In ons Daltonbeleidsplan is te lezen hoe wij werken
aan deze kernwaarden.
Zelfstandigheid
In het Daltononderwijs worden leerlingen gestimuleerd om zelf opdrachten uit te voeren,
zelf naar oplossingen te zoeken en zelf problemen op te lossen. Door dit eigen initiatief
sluit de leraar aan bij de eigen motivatie en activiteit van de leerlingen. De leraar geeft
tijdens het zelfstandig werken aandacht aan leerlingen, zowel individueel, als in groepjes.
De leraar doet een beroep op de zelfstandigheid van andere leerlingen; zij leren werken
met uitgestelde aandacht. Zelfstandigheid wordt ontwikkeld vanuit kleine stapjes in de
onderbouw, naar grotere variatie in de bovenbouw. De doorgaande lijn wordt
gewaarborgd.
Verantwoordelijkheid
Vanuit deze zelfstandigheid leert de leerling verantwoordelijkheid te dragen voor het
eigen werk en het eigen leerproces. De leerling leert reflecteren op keuzes, de aanpak,
het eindproduct en de manier waarop het product tot stand is gekomen. Begeleiding van
dit proces door de leraar en regelmatige evaluaties zijn hierbij belangrijk. De leerling
leert respectvol om te gaan met de leerlingen, de volwassenen, de materialen en de
omgeving.
Samenwerking
Het belangrijkste principe binnen het Daltononderwijs is het samen leren en samen
werken. Samenwerken biedt volop mogelijkheden om rekening te leren houden met
elkaar en met elkaars mogelijkheden. De onderlinge band tussen de leerlingen wordt
hierdoor gestimuleerd. De leerlingen maken in hun schoolloopbaan kennis met
verschillende manieren van samenwerken, zoals opgebouwd in coöperatief werken of bij
studievaardigheden.
De reflectie
De leerling leert kritisch naar zichzelf en naar de resultaten van zijn werk te kijken, leert
eigen aanpakgedrag en motivatie te verwoorden, leert eigen werkhoudingsaspecten te
benoemen, zoals concentratie, motivatie en ambitie.
Ontwikkelt zicht op eigen
functioneren en leert zich in te leven in anderen.
De efficiëntie
De leerling durft hulp te vragen of te bieden waar dat nodig is; de leerling leert het werk
te organiseren en te plannen; de leerling ontwikkelt verschillende vaardigheden, zoals:
concentratie, nauwkeurigheid, volharden, in tempo werken, etc.
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Borging
Het team observeert, signaleert en stimuleert bovenstaande ontwikkelingen bij
leerlingen. De leraar registreert vordering en reflecteert met de groep op de principes.
Het team bespreekt op schoolniveau welke doelen zij t.b.v. de leerlingen in de komende
tijd willen ontwikkelen.
Onderwijs op school
Met leraren die de kunst verstaan van het verbinden van de talenten, dagen we de
leerlingen uit hun talenten volledig te benutten. Door met de leerlingen van meet af aan
te werken aan verantwoordelijkheidsbesef, ontwikkeling van zelfstandigheid en
onderlinge samenwerking hopen we onze leerlingen met kennis en extra bagage voor te
bereiden op voortgezet onderwijs.
Wij zien de school als een rijke leeromgeving, waarin leerlingen gestimuleerd worden hun
kansen en kwaliteiten te ontdekken en te ontwikkelen. Daarbij vinden wij het belangrijk
dat zij voor hun prestaties en inzet beloond worden en succeservaringen opdoen. Ons
onderwijs stemmen wij af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Wij zorgen ervoor
dat de leerlingen op het juiste niveau werken, de leerstof kunnen verwerken in hun eigen
tempo en op hun manier. Dat geldt niet alleen voor leerlingen die meer moeite hebben
met de lesstof, maar ook voor meer begaafde leerlingen.
Vanaf het schooljaar 2015-2016 zijn wij dan gestart met een talent- en hulpklas.
Daarnaast willen zijn er ook weer ateliers ingevoerd.
Talentklas
In de talentklas komen leerlingen twee keer per week bij elkaar, om aan uitdagende
opdrachten, passend bij hun ontwikkeling- en denkniveau te werken. De leerlingen van
de talentklas komen 2 dagdelen bij elkaar. De rest van de week kunnen de leerlingen ook
in de klas werken aan de opdrachten van de talentklas.
Hulpklas
Leerlingen die in de reguliere groep, ondanks de inspanningen van de leerkracht,
onvoldoende hulp en begeleiding kunnen krijgen, worden opgevangen in de hulpklas.
Deze klas zorgt ervoor dat kinderen met leer- en ontwikkelingsmoeilijkheden op
verantwoorde wijze binnen de basisschool kunnen blijven. Opvang in de hulpklas
betekent: gedurende één van meerdere dagdelen opgevangen worden in een kleinere
groep. In deze groep wordt begeleiding geboden in de volgende vak-vormingsgebieden:
technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, taal en rekenen. De kinderen werken op eigen
niveau aan een programma ‘op maat’.
Ateliers
Met de opzet van ateliers willen wij de leerlingen praktisch en creatief bezig laten zijn,
mede onder begeleiding van vrijwilligers. In de ateliers kunnen leerlingen in groepjes met
activiteiten in aanraking komen, zoals filmen, fotograferen, experimenteren, textiele
werkvormen, houtbewerking etc.), activiteiten die buiten de orde van de gewone lessen
vallen. Wegens intensieve voorbereiding en grotere noodzaak van begeleiding zijn er
meer handen nodig. De school zal een appèl doen op mensen die, ongeveer 1 uur en 15
minuten per week, geïnteresseerd zijn in het begeleiden van groepjes leerlingen bij
activiteiten. Aan het begin van het schooljaar ontvangen ouders informatie over de wijze
waarop wij de ateliers opzetten en organiseren. De opzet van ateliers kent vele
mogelijkheden. Wij willen alle leerlingen ervan laten profiteren. Ouders ontvangt zo
spoedig mogelijk het idee achter de opzet en een rooster van deelname van uw
kind(eren).
Gerelateerde documenten

-

Schoolgids, daarin is meer te lezen over hoe ons onderwijs georganiseerd is;
Schoolondersteuningsprofiel waar staat beschreven hoe wij omgaan met de zorg;
Daltonbeleidsplan.
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4.2. Onderwijs
Inrichting van het onderwijs

De organisatie van het onderwijs is zo ingericht dat er gewerkt wordt overeenkomstig
artikel 8 lid 1-11 uit de WPO. Bij de inrichting van het onderwijs worden eigen accenten
gelegd, die bepaald worden door de identiteit van de schoolorganisatie, zoals hierboven
verwoord in paragraaf 4.1. Hoe dit concreet gestalte krijgt in de praktijk, is uitgewerkt in
verschillende documenten zoals: schoolgids, ondersteuningsprofiel en het document ‘zorg
en begeleiding’.
Kerndoelendekkend

Het leerstofaanbod omvat alle wettelijk voorgeschreven leer- en vormingsgebieden.
Binnen dit aanbod worden eigen accenten gelegd, die bepaald worden door de identiteit
van de schoolorganisatie, zoals hierboven verwoord in paragraaf 4.1. Dat kan bij de
leergebieden betekenen, dat het aanbod meer omvat dan de kerndoelen voorschrijven.
Bij de vormingsgebieden zal dat vooral tot uitdrukking komen in de invulling, waarbij het
onderwijskundig en pedagogisch kader van de school leidend is.
Methodenoverzicht
Onderstaand een overzicht van de verschillende leer- en vormingsgebieden met de
daarbij gebruikte methoden. De gebruikte methoden voldoen aan de kerndoelen.
De instrumenteel-cursorische vakken
1

2

3

5

4

6
7
8

9

Vak-, vormingsgebied
Rekenen en wiskunde
Groep 1/2
Groep 3 t/m 8

Methode
Kleuterplein en Pluspunt 3.0

Nederlandse taal
Groep 1/2

Kleuterplein

Groep 3
Groep 4 t/m 8
Spelling. 4 t/m 8
Lezen
Groep 1/2
Groep 3/4
Voortgezet technisch lezen

Veilig leren lezen
Taal Actief
Taal actief

Pluspunt 3.0

Kleuterplein
Veilig Leren
Nieuwe Estafette

Begrijpend studerend lezen
Nieuwsbegrip XL en Blits
Schrijven
Groep 1/2
Pennenstreken voor alle
Groep 3
groepen
Groep 4 t/m 8
Engelse taal
Groove me
Groep 1 t/m 8
De wererldoriënterende vakken
Aardrijkskunde
Meander
Groep 3 t/m 8
Geschiedenis
Brandaan
Groep 3 t/m 8
Natuuronderwijs en
Naut
techniek
Groep 3 t/m 8
Bevordering sociale
De Vreedzame School

Bijzonderheden
Kleuterplein
vervangen in 2019
Pluspunt 3.0
vervangen in 2021

Vervangen in 2017
Vervangen in 2017

Estafette vervangen
in 2020
Vervangen in2023
Vervangen in 2020

Vervangen in 2022
Vervangen in 2022
Vervangen in 2022

Schoolplan 2016-2020 – Daltonschool Het Palet -

22

redzaamheid waaronder
gedrag in het verkeer
Verkeer:
Groep 1 t/m 3
Rondje Verkeer
Groep 4
Stap Vooruit
Groep 5 en 6
Op voeten en fietsen
Groep 7 en 8
Jeugdverkeerskrant
10 Wereldoriëntatie
Kleuterplein
Groep 1/2
11 Sociaal- emotionele
De Vreedzame School
ontwikkeling
De muzisch-expressieve vakken
12 Muziek
13 Tekenen
14 Handvaardigheid
15 Dans
16 Drama

www.reizenindetijd.nl
Moet je doen
www.reizenindetijd.nl
Moet je doen
www.reizenindetijd.nl
Moet je doen
www.reizenindetijd.nl
Moet je doen
www.reizenindetijd.nl
Moet je doen
Bios
Leerlijnen van de methode

Sinds 2015

Sinds 2015
Sinds 2004

17 Bewegingsonderwijs
Sinds 2013
18 Tabletonderwijs Snappet
Sinds 2016 voor
3.0*
groep 4 t/m 8
Waar mogelijk worden de vak- en vormingsgebieden in onderlinge samenhang gegeven
Wat zijn de directe voordelen van het tabletonderwijs voor onze school en
leerkracht:
•
Betere resultaten door verhoogde motivatie en concentratie van de leerlingen,
directe feedback en meer individuele differentiatie;
•
Direct inzicht in de leervoortgang van de groep en individuele leerlingen;
•
Meer tijd voor instructie, lesvoorbereiding en remediering door automatisch
nakijken en foutenanalyses;
•
Tegelijk digitaal aan de slag (in plaats van om beurten op de computer) omdat
ieder kind een eigen tablet heeft;
•
Lagere kosten door wegvallen kosten van (werk-)boeken, kopiëren en aanschaf
computers.
Het onderwijs met tablets bestaat uit ten minste vier fasen bij
iedere les:
1.
Instructie door de leerkracht volgens de eigen lesmethode (meestal bestaande uit
een introductie/inleiding/oriëntatie fase en een instructie/uitlegfase);
2.
Aansluitend inoefenen/verwerken van de stof op een eigen tablet, waarbij alle
leerlingen automatisch gedifferentieerd werken en direct feedback krijgen;
3.
Directe, gerichte herhaling/feedback (verlengde instructie) door de leerkracht op
basis van de automatische verwerkte inoefen- en toetsresultaten (zowel per groep
als individueel);
4.
Klassikale afsluiting, met evaluatie en reflectie volgens de eigen lesmethode en/of
op basis van de door leerlingen gegeven antwoorden op de tablet.
In het schooljaar 2016-2017 zijn wij overgestapt op Snappet 3.0 (een nieuwe versie met
vele verbeterde mogelijkheden), een enorme vooruitgang:
Zelf de beste leerroutes (onderwijsplan) voor jouw klas kiezen en volgen;
Al je aandacht kunnen richten op onderwijzen;
Doelgericht onderwijs;
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-

Verbeterde les- en klasoverzichten;
Elke leerling kan nog optimaler werken op zijn eigen niveau.

Gerelateerde documenten

-

Schoolgids
Schoolondersteuningsprofiel
Vragenlijsten en tevredenheidspeilingen (van Integraal)
Ambities en schoolstandaarden 2016-2020
Borgingsdocument ‘zorg en begeleiding’.

In alle klassen hangen beamers met Activ-boards. De beamers moeten vervangen
worden in 2016 en de Activ-bords zijn afgeschreven in 2021.
*Vanaf groep 4 maken de leerlingen de verwerkingsopdrachten op een tablet. De
volgende vakgebieden worden aangeboden op een tablet van Snappet: rekenen,
begrijpend
lezen,
taal,
spelling,
extra
automatiseren,
woordenschat
en
studievaardigheden.
4.3.

De kernvakken: leerstofaanbod

Op onze school gebruiken we eigentijdse methodes die voldoen aan de kerndoelen. De
methodes worden bij de hoofdvakken integraal gebruikt door de leraren en daar waar
nodig aangevuld met extra stof. Voor de toetsing van de leerstof maken we gebruik van
methode-onafhankelijke (Cito) en methodegebonden toetsen.
Taalleesonderwijs
Het vakgebied Nederlandse taal krijgt, op basis van de leerlingenpopulatie, veel aandacht
in ons curriculum. We leren de kinderen taal om goed met anderen om te kunnen gaan
en om effectief te kunnen communiceren. Om de wereld om je heen goed te kunnen
begrijpen is het nodig om de taal adequaat te leren gebruiken. Ook bij veel andere
vakken heb je taal nodig. Het is belangrijk dat kinderen snel goed kunnen lezen omdat ze
daardoor de informatie bij de andere vakken sneller kunnen begrijpen en gebruiken.
Onze taalmethode ‘Taal actief’ zal vervangen worden in 2017.
Rekenen en wiskunde
Rekenen en wiskunde vinden we een belangrijk vak. Het rooster borgt dat we expliciet
aandacht besteden aan rekenen en wiskunde en aan het automatiseren van het geleerde.
We werken hierin doel- en opbrengstgericht en kijken dan binnen de methode Pluspunt
welke lessen behoren bij die doelen.
We gebruiken moderne methodes en Cito-toetsen om de ontwikkeling van de leerlingen
te volgen. We werken bij rekenen met groepsplannen; de leraren hebben zich uitgebreid
geprofessionaliseerd in het werken met compacten en verrijken binnen Snappet 3.0
Wereldoriëntatie
Wereldoriëntatie vinden wij van belang, omdat onderwijs meer is dan taal en rekenen.
Wij willen onze leerlingen breed ontwikkelen. Wereldoriëntatie komt bij ons op school aan
de orde bij de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek en wetenschap,
gezond gedrag en verkeer. In dit leergebied oriënteren leerlingen zich op zichzelf, op hoe
mensen met elkaar omgaan, hoe ze problemen oplossen en hoe ze zin en betekenis
geven aan hun bestaan.
Leerlingen oriënteren zich op de natuurlijke (leef)omgeving en op verschijnselen die zich
daarin voordoen. Leerlingen oriënteren zich ook op de wereld, dichtbij en veraf, toen en
nu en maken daarbij gebruik van cultureel erfgoed.
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Kunstzinnige vorming
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich breed ontwikkelen. Wij vinden het
belangrijk dat onze leerlingen zich oriënteren op kunstzinnige en culturele aspecten die
een rol spelen in hun leefwereld. Dat zij kennis verwerven van de actuele kunstzinnige en
culturele diversiteit en dat ze die leren begrijpen en waarderen. Daarnaast: wij vinden
het van belang dat onze leerlingen zich leren openstellen voor kunstzinnige aspecten, dat
zij kunnen genieten van schilderijen en beelden, van muziek, van taal en beweging en
daarop kunnen reflecteren. Tenslotte bieden we kunstzinnige vorming aan via
www.reizenindetijd.nl omdat onze leerlingen zich op die manier kunnen uiten (gevoelens
en ervaringen).
De vakken tekenen, handvaardigheid, muziek en dramatische expressie komen bijna
wekelijks aan bod. Wij gebruiken hiervoor de methode ‘Moet je doen’. Een aantal keren
per jaar organiseren we podiumochtend waarbij een groep als geheel een optreden
verzorgt voor de rest van de school. Onze muziekdocente geeft op donderdag
blokfluitlessen voor kinderen die zich daarvoor opgeven.
ICT en mediawijsheid
ICT neemt in ons onderwijs een steeds belangrijkere plaats in. De maatschappij van nu
vraagt van onze leerlingen ICT-kennis en -vaardigheden, daarom leren we onze
leerlingen vanaf groep 1 planmatig om te gaan met ICT-middelen. De leraren gebruiken
ICT in hun lessen en borgen, dat de leerlingen aan de slag (kunnen) gaan met de
computer(s), de ICT-programma’s en de bijbehorende software.
Om een veilige digitale omgeving te creëren voor onze leerlingen en ze bewust te maken
van deze gedigitaliseerde wereld en ze daarin kennis en vaardigheden aan te leren
maken wij gebruik van het Nationaal mediapaspoort. Aan de school is ook een lees-en
mediacoach verbonden. Deze lees-en mediacoach geeft een aantal keren per jaar les aan
de diverse groepen en maakt onze leerlingen mediawijs!
Omdat wij beseffen dat de impact van nieuwe technologieën op wie we zijn en wat we
doen groot is en eerder wordt onder-dan overschat. De hoeveelheid beschikbare
informatie neemt exponentieel toe. Wij willen leerlingen leren begrijpen welke rol logisch
redeneren en programmeren daarin spelen, hoe je digitale informatie kunt duiden en
verwerken en hoe je omgaat met (digitale) media en beelden.
Bewegingsonderwijs
Op onze school hechten we veel belang aan lichamelijke opvoeding, opvoeding is wat ons
betreft een zaak van hoofd, hart en handen. De leerlingen gaan twee keer per week naar
de gym. Daarnaast vinden we het vak belangrijk vanuit het sociale aspect: leren
bewegen doe je altijd samen.
Schrijven
We hanteren hiervoor de methode Pennenstreken voor groep 1 t/m 7. Bij schrijven zijn
jaardoelen vastgesteld. Zo ligt de nadruk in groep 3 op het leren schrijven van de letters
en cijfers. In groep 4 en 5 komen de hoofdletters veelvuldig aan bod en wordt er
geoefend op de verbindingen.
In de groepen 6 t/m 8 ligt het accent vooral op het creatief schrijven. Te denken valt aan
temposchrijven, drukletters. In deze groepen ontwikkelen de leerlingen een eigen
handschrift en staat de leesbaarheid centraal. De groepen 6 en 7 gebruiken tijdens de
schriftelijke verwerking van de leerstof nog wel het methodisch handschrift. In groep 8
mogen de leerlingen hun eigen handschrift ontwikkelen.
Wetenschap en Techniek
Onze maatschappij heeft een sterke behoefte aan geschoolde mensen op het terrein van
wetenschap en techniek. Wij willen daaraan een bijdrage leveren door gericht aandacht
te besteden aan dit vakgebied. Bij de activiteiten wetenschap en techniek, m.b.v. lessen
en materialen van de Techniektorens, leren onze leerlingen al samenwerkend aspecten
die samenhangen met wetenschap en techniek te onderzoeken, te ontdekken en te
ontwerpen.
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Actief burgerschap en sociale cohesie
Leerlingen groeien op in een steeds complexere, pluriforme maatschappij. Onze school
vindt het van belang om haar leerlingen op een goede manier hierop voor te bereiden.
Leerlingen maken ook nu al deel uit van de samenleving. Allereerst is kennis van belang,
maar daar blijft het wat ons betreft niet bij. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen
op een bewuste manier in het leven staan, waarbij ze niet alleen respect hebben voor
anderen, maar ook naar anderen omzien. In de school leren wij leerlingen daarom goed
samen te leven en samen te werken met anderen. Wij brengen leerlingen brede kennis
over, en geven verantwoordelijkheidsbesef mee voor de samenleving. Wij vinden het van
belang, dat onze leerlingen inzicht krijgen in het wezen van de democratie en kennis
krijgen van andere geestelijke stromingen. Om dit te realiseren maken wij gebruik van
de methode ‘De Vreedzame School’.
Gezonde leefstijl
Wij vinden het belangrijk om de leerling in staat te stellen een gezonde leefstijl te
ontwikkelen en dat er ruim aandacht is voor sport en beweging. Het gaat erom dat ze
ervaren dat ze vaardiger worden in bewegen en dat ze het belang van bewegen
waarderen. Deelname aan sport- en bewegingssituaties draagt bij aan groeps- en
persoonsvorming en leert leerlingen samenwerken en omgaan met competitie. Op school
werken wij hieraan door deel te nemen aan het programma van B-fit.
Engels
Beheersing van de Engelse taal vinden we van belang omdat kennis van deze taal steeds
belangrijker wordt door de toenemende internationalisering, de groeiende mobiliteit en
het veelvuldige gebruik van nieuwe media. Daarnaast bereiden we onze kinderen voor op
het voortgezet onderwijs.
Wij willen gaan onderzoeken of wij vroeg met Engels vanaf groep 1 willen beginnen
omdat leerlingen op zeer jonge leeftijd makkelijker een andere taal opnemen dan oudere
kinderen. Daarnaast stimuleert het leren van meer talen de algemene taalontwikkeling.
Bovendien worden kinderen meer internationaal bewust. Ze hebben er dus de rest van
hun leven iets aan.

Tijd die per week aan de verschillende vakken wordt besteed
Vak/uren
1
2
3
4
5

6

7

8

Taal

7:30

7:30

Technisch lezen

4:30

6:00

8:00

8:00

8:00

8:00

7:30

5:30

2:30

2:15

2:15

2:30

0:30

0:30

0:45

0:45

0:45

Engels
Rekenen/Wiskunde

5:00

5:00

5:00

5:00

5:00

5:00

5:00

5:00

Wereldoriëntatie

2:00

2:00

4:00

4:00

4:00

4:00

4:00

4:00

Bewegingsonderwijs

6:00

6:00

1:30

1:30

1:30

1:30

1:30

1:30

Kunstzinnige en
creatieve vorming

4:00

4:00

2:00

2:00

3:00

3:00

3:00

3:00

Totaal

24:30

24:30

24:30

24:30

24:30

24:30

24:30

24:30

Gerelateerde documenten
Schoolgids
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4.4.

Zorg en begeleiding

We streven ernaar dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien.
Omdat we te maken hebben met verschillen, moet het onderwijsleerproces zo ingericht
worden, dat dit ook mogelijk is. In de eerste plaats moetende leraren daarom de
leerlingen goed kennen (wat is hun niveau?, wat zijn de kenmerken van de
leerlingenpopulatie?).
Daarna moeten de leerlingen goed gevolgd worden: hoe verloopt het ontwikkelproces?
Daar waar nodig volgt zorg en begeleiding. Deze zorg kan gericht zijn op leerlingen die
wat minder kunnen, maar ook op leerlingen die wat meer kunnen. Om het
ontwikkelproces te volgen, hanteren het LOVS binnen ParnasSys. Leerlingen met een IVof V-score en een lage III score , leerlingen die sterk terugvallen en leerlingen met een Iplus-score komen in aanmerking voor extra zorg in de hulp-en talentklas. De centrale
figuur bij zorg en begeleiding is de leraar. De intern begeleider heeft een coördinerende
taak. In ons zorgaanbod kunnen we gebruik maken van de ondersteuning van het
samenwerkingsverband BePO (Betuws Passend onderwijs). En we kunnen een beroep
doen op de combinatie van zorginstellingen binnen het kernpunt.
Om onze leerlingen optimaal toe te rusten op de 21ste eeuw is het noodzakelijk dat we
oog hebben voor de individuele talenten van de leerlingen. Daarbij gaat het ons om
talenten in de meest brede zin van het woord. Dus niet alleen om taal- en rekentalent,
maar ook om creatieve, culturele, motorische, sociale en onderzoekende talenten en
bepaalde praktische vaardigheden. Zie hiervoor onze talentklas en onze ateliers.
Opbrengstgericht werken
Op onze school werken we opbrengstgericht (doelgericht). Daarbij richten we ons op de
gemiddelde vaardigheidsscore van de Cito-toetsen.
Omdat wij dagelijks bezig zijn met het verzorgen van goed kwalitatief onderwijs, houden
wij ons ook bezig met de ontwikkelingen daarin. Zo werken wij met de 4D werkwijze
(Data, Duiden, Doelen en Doen). Opbrengstgericht werken leidt tot betere prestaties. De
praktijk laat dat overtuigend zien.
Data
Er worden systematische gegevens over de leeropbrengsten van de leerlingen verzameld
en de school stelt vast wat we willen bereiken. Dit noemen we de ‘schoolambitie’.
Duiden
Data wordt geanalyseerd. Wat betekenen ze? Hoe gaan we ermee aan de slag?
Doelen
Op basis van de analyse bepaalt de school welk onderwijs er wordt aangeboden, aan
welke doelen moet er worden voldaan. De ambities (schoolstandaarden) worden
geformuleerd en er worden passende onderwijsarrangementen ontwikkeld, waarin álle
leerlingen tot hun recht komen.
Doen
Als de onderwijsarrangementen zijn gemaakt, worden deze arrangementen (ook wel
plannen genoemd) uitgevoerd in de groepen.
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Data, duiden, doelen en doen zijn de vier elementen van het cyclische proces.
Schoolondersteuningsprofiel
Wij vinden dat elk kind recht heeft op goed en passend onderwijs. In beginsel zijn wij het
eens met de stelling dat zo veel mogelijk kinderen regulier primair onderwijs moeten
kunnen volgen. Wij realiseren ons dat we een zorgplicht hebben. Onze school richt zich
op het geven van basisondersteuning en in enkele gevallen op het geven van extra
ondersteuning. In ons schoolondersteuningsprofiel hebben we beschreven welke
ondersteuning we wel en niet kunnen geven.
In het schoolondersteuningsprofiel legt het schoolbestuur ten minste eenmaal per 4 jaar
vast welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Ook
staat hierin welke ambities de school heeft voor de toekomst. De directeur stelt in
samenspraak
met
het
team
het
schoolondersteuningsprofiel
op.
Het
schoolondersteuningsprofiel wordt door het bevoegd gezag vastgesteld. Op basis van het
profiel inventariseert de school welke expertise ze nog moet ontwikkelen en wat dat
betekent voor de (scholing en toerusting van) leraren. De school publiceert het profiel via
publieke kanalen zoals bijvoorbeeld schoolgids en website, zodat iedereen (ouders,
leerlingen en andere partijen) kan zien welke ondersteuning de school biedt.
Voor en vroegschoolse educatie
Onze school is geen VVE-school (vroeg- en voorschoolse educatie). We werken wel
samen met de peuterspeelzaal in het dorp. Met deze peuterspeelzaal vindt 1 keer per
jaar overleg plaats met de leerkracht van groep 1 en 2. Mocht er een VVE leerling naar
onze school komen dan wordt er een standaard overdrachtsformulier besproken met
onze school.
Nadere informatie omtrent de zorg en de samenwerking met Betuws Passend onderwijs
staat uitgebreid beschreven in onze schoolgids en schoolondersteuningsprofiel.
Gerelateerde documenten
Schoolgids
Schoolondersteuningsprofiel
Borgingsdocument ‘zorg en begeleiding’.
Ambities en schoolstandaarden 2016-2020
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4.5. Personeel en organisatie
Schoolontwikkeling

Het team werkt vanuit vertrouwen goed samen aan schoolontwikkeling. Onze
medewerkers tonen een goede inzet en zijn vakbekwaam. Het team beschikt over
voldoende zelfsturend vermogen en veranderkracht om het onderwijs met succes te
verbeteren. De school werkt datagestuurd, planmatig en resultaatgericht aan de
verbetering van haar onderwijs op basis van gedegen analyse. De activiteiten moeten
bijdragen aan het bereiken van de missie en de visie van de school. De schoolorganisatie
en het onderwijs dat op school wordt gegeven, moeten op adequate en professionele
wijze geleid worden. Daarbij heeft de directeur oog voor alle betrokkenen bij de
schoolorganisatie en voor het geboden onderwijs. De directeur beschikt over passende
vakbekwaamheden. Het bestuur volgt en stimuleert op effectieve wijze de kwaliteit van
het onderwijs
Organisatiebeleid

Er wordt een goed personeelsbeleid gevoerd. De personeelsleden verzorgen het
onderwijs vanuit een gezamenlijke visie, gebaseerd op het schoolconcept (zie paragraaf
1 van dit hoofdstuk). Van de collega’s wordt verwacht dat ze loyaal in hun functie staan.
In de praktijk betekent dit dat ze zich volledig inzetten voor hun werk en dat ze zich
blijven ontwikkelen ten behoeve van goed onderwijs. De directeur heeft hierin een
stimulerende en ondersteunende rol. Wat betreft stimulering en ondersteuning gaat de
aandacht met name uit naar beginnende leerkrachten en naar alle leerkrachten in
situaties waarbij vernieuwingen worden ingevoerd en geborgd. Ook voor de oudere
leerkrachten hebben we in het kader van duurzame inzetbaarheid extra aandacht.
Leraren worden aangesproken op hun professionaliteit. Een goed personeelsbeleid en een
prettig leef- en werkklimaat moet er aan bijdragen dat het personeel zich betrokken voelt
bij het werk en bij de school
De administratie en procedures zijn helder, transparant en inzichtelijk. De wettelijk
verplichte documenten en procedures worden zorgvuldig gehanteerd.
Gerelateerde documenten

-

Personeelsbeleidsplan op bestuursniveau
Strategisch beleidsplan onderwijsgroep Spoenk
Formatieplan
Taakbeleid

4.6. Communicatie
In onze communicatie streven we ernaar goed te luisteren, in te leven en feedback te
geven. We zijn ons ervan bewust dat goede communicatie essentieel is en voortdurend
de aandacht vraagt. We vinden het belangrijk om met alle belanghebbenden, zowel
intern als extern tijdig, adequaat en doelmatig te communiceren.
Interne communicatie

Interne communicatie vraagt een inspanning van alle betrokkenen. Er is sprake van een
functionele overlegcultuur en overlegstructuur. Alle interne communicatie moet gezien
worden in het belang van goed onderwijs voor de kinderen en een goede werksfeer voor
directeur en leraren. De interne informatievoorziening draagt er aan bij dat teamleden
tijdig, open en volledig geïnformeerd worden.
Onze teamvergaderingen zijn onderverdeeld in de volgende vergaderingen:
-

Algemene vergadering (huishoudelijke vergadering)
Daltonvergaderingen
Onderwijskundige vergaderingen
Zorgvergaderingen (waaronder leerlingbespreking en opbrengstvergadering)
Taalvergaderingen
Rekenvergaderingen
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Samenwerking met ouders

Ouders geven in vertrouwen het onderwijs en een deel van de opvoeding uit handen aan
de basisschool. Goede communicatie is essentieel, in het belang van de kinderen en in
het belang van de onderlinge relatie. De informatievoorziening houdt rekening met
verwachtingen van ouders en stelt ouders in staat om te begrijpen, mee te leven en mee
te denken. Er is een schoolcultuur waarin teamleden vanuit een proactieve houding een
goede samenwerking met ouders bevorderen. De school stelt ouders in staat mee te
denken over de ondersteuning van het kind in de groep en denkt actief mee met ouders
over de ondersteuning thuis. De school stelt ouders in staat op een bij de school
passende wijze mee te denken over het schoolbeleid. De school bevordert dat ouders
mee kunnen doen en mee kunnen leven.
In school is er een ouderklankbordgroep
opgericht. Input van ouders is daarbij onontbeerlijk en voor het team van Daltonschool
Het Palet is het dan ook een logische zaak. Uitgangspunten voor de gesprekken in de
Klankbordgroep zijn o.a. de verbeterpunten n.a.v. ouderenquêtes, het schoolplan,
schoolontwikkelingen, ontwikkelingen in de wijk en onderwerpen/zaken die bij (veel)
ouders leven, etc. De Klankbordgroep is nadrukkelijk geen “klachtencommissie”, maar
een informele gesprekspartner. Drie keer per jaar komen de leden van de
ouderklankbordgroep bij elkaar onder leiding van de directie.
Communicatie met externen

De communicatie met externen staat in dienst van het op school gegeven onderwijs en
degenen die daarbij zijn betrokken. Een goede communicatie met externen is
representatief voor de onderwijscultuur en onderwijsstructuur van de school. De
communicatie is transparant.
Zo zijn er goede contacten met de Peuterspeelzaal, Pabo, schoolbegeleidingsdienst,
Betuws passend onderwijs, Pabo’s, leerplichtambtenaar, wijkagent, kernpunt en de GGD
(waaronder schoolarts en logopediste).
Gerelateerde documenten

-

Schoolgids
Klachtenregeling
Beleidsdocument ouderklankbordgroep

4.7. Huisvesting en inrichting
De mensen die hun werk in en om de school doen, de kinderen die de school bezoeken
en ook overige bezoekers in de school, moeten gebruik kunnen maken van adequate
voorzieningen (werkruimtes, ict-voorzieningen enz.). Een goede inzet van middelen,
adequate voorzieningen en een prettig leef- en werkklimaat draagt er aan bij dat het
personeel zich betrokken voelt bij het werk en bij de school.
Gerelateerde documenten

-

Huisvestingsplan
(Meerjaren) onderhoudsplan op bestuursniveau
Strategisch beleidsplan onderwijsgroep Spoenk
Investeringsplan

4.8. Financiën
De middelen die worden ontvangen, zetten we op onze school doelmatig in. Daarbij
zoeken we steeds het juiste evenwicht in het belang van het geheel van de
schoolorganisatie.
De afspraken m.b.t. de financiën van onze school zijn vastgesteld in het Financieel
Beleidsplan van onderwijsgroep Spoenk. Onze bestuurder is eindverantwoordelijk voor de
effectieve besteding van de middelen. Het financieel beleid is erop gericht om de
continuïteit van de totale organisatie te waarborgen en de optimale randvoorwaarden te
creëren om de gestelde doelen uit het strategisch beleidsplan van onderwijsgroep Spoenk
en het schoolplan van de school te realiseren.
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Alle gelden worden bovenschools beheerd, evenals de gelden die voortkomen uit de
bestemmingsboxen. De bestuurder zorgt, in samenspraak met de directeuren, voor een
goede verdeling van de gelden over de scholen. Daartoe heeft het bestuur een
allocatiemodel ontwikkeld met daarin ook de uitgangspunten van haar beleid. De
financiële ondersteuning wordt verzorgd door het stafbureau.
Gerelateerde documenten

-

Financieel beleidsplan onderwijsgroep Spoenk
Strategisch beleidsplan onderwijsgroep Spoenk
Begrotingen (jaarbegroting en meerjarenbegroting) onderwijsgroep Spoenk
Jaarverslag
Jaarrekening

5. Analyse huidige stand van zaken
De analyse van de huidige stand van zaken geeft een beeld waar de school goed in is en
waar de risico’s en ontwikkelpunten liggen. Risico’s en ontwikkelpunten vragen de
komende schoolplanperiode aandacht. De sterke punten worden benut om in de
komende vier jaren de risico’s en ontwikkelpunten in positieve zin om te buigen.
Aandachtspunten en doelen voor de komende schoolplanperiode zijn verwerkt in
hoofdstuk 7 ‘Meerjarenbeleid’.
5.1.

Terugblik op de vorige schoolplanperiode

Tijdens de voorgaande schoolplanperiode zijn de volgende zaken gerealiseerd:
1
Kwaliteitszorg
• Invoering 1-zorgroute
• Intensievere communicatie met ouders door iedere week een nieuwsbrief uit te
brengen en het invoeren van een klankbordgroep.
2

•
•

Pedagogisch klimaat
Handelen van leerkrachten vanuit Dalton-visie verder ontwikkelen
Volgsysteem sociaal-emotionele ontwikkeling, ZIEN
Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor school

3 Didactisch handelen
 Directe instructie model
• Aanschaf nieuwe methoden voor wereldoriëntatie (Naut, Meander en Brandaan),
rekenen (Pluspunt 3) en studievaardigheden (Blits
4 Leerstofaanbod: taal/lezen
• Woordenschat
•Technisch lezen
5

Personeelsbeleid
• Gesprekkencyclus uitbreiden met POP
• Beleidsplan scholing
• Functiemix invoeren
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5.2.

Leerlingenpopulatie

Verdeling Leerlinggewicht: Realisatie

Peildatum: 1 oktober

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Aantal

%

Aantal

%

Aantal

%

Aantal

%

102

100%

111

100%

98

100%

94

100%

Gewicht 0,3

10

9.8%

12

10.8%

8

8.2%

7

7.4%

Gewicht 1,2

13

12.7%

11

9.9%

15

15.3%

13

13.8%

Geen / Onbekend

79

77.5%

88

79.3%

75

76.5%

74

78.7%

Totaal aantal leerlingen

Aantallen per leeftijd: Realisatie

Peildatum: 1 oktober
2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

4 jaar

11

17

14

7

5 jaar

18

11

16

13

6 jaar

11

19

10

16

7 jaar

8

12

17

9

8 jaar

10

8

12

18

9 jaar

16

12

7

13

10 jaar

17

16

11

6

11 jaar

9

13

10

9

12 jaar

2

3

1

3

Ondersteuningszwaarte

Peildatum: 1 oktober

Totaal aantal leerlingen op peildatum

94

Aantal leerlingen met een:
- Ontwikkelingsperspectief

3

Aantal leerlingen met onderwijs- of ondersteuningsbehoeften op het gebied van:
- Dyslexie

3

- Dyscalculie
- Motoriek

1

- Gehoorproblematiek

0

- Zichtproblematiek

0

5.3. Personeel
Geslacht

Aantal

Dienstjaren school

Aantal

Man

1

<5

4

Vrouw

9

6 – 10

1

Onbekend

0

11 – 15

3

16 – 20

1

20 – 25

0

> 25

0

Leeftijdcategorie
< 20 jaar

Aantal
0
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20 – 30 jaar

1

31 – 40 jaar

4

41 – 50 jaar

3

Dienstjaren onderwijs

51 – 60 jaar

1

<5

1

> 60 jaar

1

6 – 10

2

11 – 15

4

Onbekend

Onbekend

1

Aantal

16 – 20
WTF

Aantal

< 0,3

1

0,3 – 0,6

3

> 0,6

5

Inschaling

Fulltime

1

LA

6

LB

2

Personeelstype

Aantal

Niet onderwijsgegevend

1

Onderwijsgevend

9

Onbekend

0

Specialisatie op het gebied van

20 – 25

1

> 25

2

Aantal

LC

Aantal medewerkers

Extern beschikbaar

Gedrag

1 (Master SEN)

Themaspecialisten via BePo

Dyslexie

0

Via Marant

Dyscalculie

0

Via Marant

Motoriek

0

Fysiotherapeut

Gehoorproblematiek

0

Via Kentalis

Zichtproblematiek

0

5.4. (Zelf)evaluatie en tevredenheid
In de periode september 2015 zijn met behulp van het kwaliteitsmanagementsysteem
‘Integraal’ verschillende vragenlijsten afgenomen. De scores voor de onderwerpen zijn
weergegeven in onderstaande tabel.
Voorbeeld:

Evaluatie
Domein

Onderwerp

ZE

OLP

Leefklimaat in de groep

3.6

OLP

Leerstofaanbod

3.7

PO

Organisatie en aansturing

3.7

SC

Leefklimaat op school

3.2

SC

Persoonlijke betrokkenheid

SC

Aanvaarding

SMO

Cultuur

OM

Huisvesting en voorzieningen

AUD

Tevredenheid
INS

PTP

3.1

OTP

LTP

3.5

3.2

3.3

3.4

3.9
3.3
3.5
3.5

3.6

3.1
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Evaluatie
Domein

Onderwerp

ZE

IM

Resultaten onderwijs

4.0

IM

Presentatie

Tevredenheid

AUD

INS

PTP

OTP

LTP

3.7

LEGENDA
Domein

Vragenlijsttype

OLP

Onderwijsleerproces

ZE

Zelfevaluatievragenlijst

PO

Planmatige ondersteuning

AUD

Auditorenvragenlijst

SC

Schoolcultuur

INS

Inspectievragenlijst

SMO

Samenwerking met Ouders

PTP

Personeelstevredenheidspeiling

KM

Kwaliteitsmanagement

OTP

Oudertevredenheidspeiling

OM

Organisatiemanagement

LTP

Leerlingtevredenheidspeiling

IM

Imago

Domein (o)

Domein (o)

OLP (o)

Onderwijsleerproces

IC (o)

Interne communicatie

SK (o)

Schoolklimaat

CMO (o)

Communicatie met ouders

LA (o)

Leerstofaanbod

CME (o)

Contacten met externen

OT (o)

Onderwijstijd

SO (o)

Schoolontwikkeling

ZEB (o)

Zorg en begeleiding

OB (o)

Organisatiebeleid

KZ (o)

Kwaliteitszorg

IM (o)

Imago

In de periode september 2015 is in het kader van het ARBO-beleid een aantal
vragenlijsten uitgezet onder het personeel. Uit de resultaten van de vragenlijsten zijn de
volgende conclusies getrokken:
Uit de enquête blijkt dat het team zich aantoonbaar veilig(er) voelt in de school en in de
klas.
Tijdens een bijeenkomst ‘de Vreedzame school’ wordt besproken wat maakt dat het team
zich op dat moment weer veiliger voelt (voorjaar 2015).
 Het team heeft meer vertrouwen in de communicatie met ouders.
 Het team heeft meer inzicht in de onderlinge communicatie en de communicatie
met ouders gekregen en verkregen door teamscholing verzorgd door Marant.
 Het team voelt zich zelfverzekerder in de communicatie met ouders en kinderen.
 Het team heeft meer zelfvertrouwen en dit is ook zichtbaar.
 De sfeer in school en aan “het hek” is positiever/luchtiger.
 Het vluchtige/vermijden van contact verdwijnt langzaam maar zeker.
 Er is meer wederzijds begrip (ouders/leerkrachten).
 Het team ontvangt meer begrip.
 Het team zet de punten op de i en scherpt aan.
 Het team spreekt elkaar onderling meer aan.
 Het team is zeer enthousiast over de klankbordgroep.
5.5. Schoolprofielen
Om zicht te krijgen hoe de school presteert met betrekking tot bepaalde thema’s, zijn de
volgende schoolprofielen geanalyseerd:







Planmatige ondersteuning;
Zorg voor kwaliteit;
Sociale veiligheid;
Ouderparticipatie;
Leerlingparticipatie;
Professionele schoolcultuur.
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5.6. Tussentijdse Opbrengsten
Vaardigheidsscore ten opzichte van de inspectienorm
Jaar
CITO Begrijpend lezen

CITO Drie-Minuten-Toets

CITO Rekenen voor kleuters

CITO Rekenen-Wiskunde

CITO Spelling

Gew

1

2

3

4

13/14 B

23%

13/14 M

23%

13/14 E

23%

14/15 M

21%

14/15 M

21%

14/15 E

21%

107.1 142.7

15/16 M

23%

127.1

15/16 M

23%

15/16 E

23%

13/14 M

23%

31.5

13/14 E

23%

14/15 M

5

6

7

8
48.0

13.7

39.0

28.3

25.1

30.5

34.7

45.1

20.2

34.9

55.5

56.5

56.7

74.9

81.2

93.0

91.2

45.9

72.9

80.3

86.1

97.5

21%

24.8

65.5

75.1

79.2

83.3

14/15 E

21%

42.7

70.8

81.1

85.8

96.6

15/16 M

23%

9.7

53.9

77.4

82.5

90.0

15/16 E

23%

66.1

85.4

93.6

14/15 M

21%

70.5

15/16 M

23%

81.5

13/14 B

23%

13/14 M

23%

13/14 M

23%

13/14 E

23%

13/14 E

23%

14/15 M

21%

14/15 M

21%

14/15 E

21%

14/15 E

21%

15/16 M

23%

15/16 M

23%

15/16 E

23%

15/16 E

23%

13/14 M

23%

108.8 121.2 131.4 136.3

13/14 E

23%

112.9 120.2 134.7

14/15 M

21%

178.7 238.0

14/15 M

21%

14/15 E

21%

14/15 E

21%

15/16 M

23%

15/16 M

23%

15/16 E

23%

-1.5

15.5
137.5

122.8 135.7

95.9

103.3

102.7
130.3
54.4

75.5

64.4

81.7

82.5

157.9
104.3

118.0 172.6
84.3

86.1

95.1

110.6

141.4 197.2
79.8
96.9

101.8

163.5
76.5

91.4

102.8 110.6

82.6

92.0

113.5

121.0 182.5

125.3 135.8 140.0
196.1 280.5
131.5
121.0 219.4
127.9 133.8 137.9
158.6 255.2
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Jaar

CITO Taal voor kleuters

CITO Woordenschattoets

Gew

1

2

3

4

5

6

7

8

15/16 E

23%

131.2 135.0

14/15 M

21%

58.3

15/16 M

23%

64.5

13/14 B

23%

13/14 M

23%

40.5

56.2

75.8

13/14 E

23%

55.1

63.0

76.4

14/15 M

21%

35.6

55.3

68.7

14/15 E

21%

51.2

71.1

70.4

15/16 M

23%

36.1

44.4

70.2

82.3

91.3

15/16 E

23%

44.2

55.1

78.4

83.0

104.5

94.1
77.8
93.0
79.4

83.5

97.4

88.2
98.5

5.7. Sociale Vaardigheden.
ZIEN; BT en WB

Jaar

Gemiddeld percentage 0-100

ZIEN; SI, SF, SA, IB en IL
Gemiddeld percentage 0-100

1

3

4

5

6

7

8

13/14

96

95

84

85

87.5

92.5

14/15

95

91

89

97

96

90.5

15/16

93

95

87

94.5

95

95

3

4

5

6

7

8

13/14

93.6

95.6

84

83.8

88

96.7

14/15

93

91

89

94

90

90

15/16

94

93

88

94

95

89

Jaar

1

2

2

LEGENDA
BT

Betrokkenheid

WB

Welbevinden

SI

Sociaal initiatief

SA

Sociale autonomie

IB

Impulsbeheersting

IL

Inlevingsvermogen

ZE

Sociale flexibiliteit

5.8. Eindopbrengsten.
2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017
Percentage gewogen leerlingen
Aantal leerlingen in leerjaar 8
Eindtoetsscore

23%

21%

23%

21%

12

20

11

12

531.5

540.1

529.7

5.9. Kengetallen onderwijs.
Doorstroming

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

Kleutergroepverlenging

0.0%

4.8%

0.0%

0.0%

Doublures leerjaar 3-8

0.0%

1.1%

1.4%

0.0%

Leerlingen ouder dan 12 jaar

2.0%

2.7%

1.0%

3.2%

Leerlingen leerjaar 4-8 met een verkorte
schoolloopbaan

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

Uitstroom leerjaar 7 naar LWOO of PRO

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%
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Doorstroming

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

Uitstroom leerjaar 8 naar LWOO of PRO

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

Uitstroom naar SBO

1.0%

0.0%

0.0%

0.0%

Uitstroom naar SO

0.0%

0.0%

0.9%

1.0%

Uitstroom naar BAO

2.0%

4.0%

13.9%

4.1%

Instroom vanuit BAO

3.0%

3.7%

3.1%

4.4%

Terugplaatsing vanuit SBO

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

Terugplaatsing vanuit SO

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

Leerlingen met een indicatie

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

5.10. Functioneren leerlingen in het VO en de overgang van PO naar VO.
We willen ervoor zorgen dat onze leerlingen op een niveau instromen in het voortgezet
onderwijs dat bij ze past. Voor ons betekent dit dat wij meer inzicht willen krijgen in
waar onze leerlingen na groep 8 terechtkomen en wat zij (extra) nodig hebben om in het
voortgezet onderwijs te slagen. Wij hechten daarom veel waarde aan een geregeld
contact met de scholen waaraan we leerlingen leveren.
Er zijn inmiddels goede contacten gelegd met een VO-school in de regio. Docenten van
deze VO school bezoeken de basisscholen en leerkrachten van de basisscholen gaan
kijken op deze VO school. Dit met als doel om de overgang van het PO naar VO te
versoepelen.
De leraren van groep 6/7/8 spreken n.a.v. de resultaten van de CITO-toetsen
verwachtingen uit voor de resultaten op de Centrale Eindtoets met ouders en IB-er
Indien nodig stellen zij een verbeterplan op om het onderwijsaanbod in groep 8 te
optimaliseren. De leerlingen van groep 8 maken kennis met de scholen voor voortgezet
onderwijs
in
de
regio
door
schoolbezoeken,
open
dagen
en
lessen,
informatiebijeenkomsten. e.d. af te leggen. De adviesgesprekken vinden plaats in januari
van het schooljaar; de Centrale eindtoets wordt afgenomen in april van het schooljaar.
Het advies van de school (de leraar) is bepalend voor aanmelding, door ouders voor 1
maart van het schooljaar, van de leerling in het VO. De score is slechts aanvullend
belangrijk (wettelijk bepaald) voor een definitieve plaatsing. De school geeft schriftelijke
informatie (digitaal onderwijskunde rapport) over de leerling aan de school voor VO.
Ouders hebben inzage in het onderwijskundig rapport en wordt gevraagd hun akkoord
met de inhoud van het rapport te geven.
De school volgt de vorderingen/resultaten van de schoolverlaters nog minstens 3
schooljaren in het VO. Daar komt over het algemeen uit naar voren dat ons schooladvies
goed ontvangen wordt door de VO-scholen en de leerlingen goede resultaten behalen in
het Voortgezet Onderwijs.
Daarnaast heeft de leraar nog contact met de scholen van VO (o.a. leerlingen overdracht
en voortgangsgesprekken).
Hieronder is het Voortgezet Onderwijs schooladvies af te lezen van de afgelopen drie
schooljaren.
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5.11. Rapportages van derden
De inspectie heeft onze school in het schooljaar 2015-2016 voor het laatst bezocht in het
kader van de sociale veiligheid. Onze school heeft in november 2015 het
basisarrangement gekregen en is een veilige school. Het verslag van dit onderzoek is te
lezen op de inspectiesite.
5.12. Toezichtsarrangement onderwijsinspectie
Door de onderwijsinspectie is per november 2015 het volgende toezichtsarrangement
toegekend: basisarrangement.
5.13. Huisvesting
De school heeft de beschikking over de volgende fysieke voorzieningen:
Invalidentoilet

In de hal

Rolstoeltoegankelijk

Ja

5.14. Conclusies n.a.v. de analyse
Na analyse van kengetallen in bovenstaande paragrafen, zijn de volgende conclusies
getrokken:
 De tussentijdse opbrengsten van de diverse groepen zijn voldoende. Begrijpend
lezen in het schooljaar 2014-2015 scoorde onvoldoende. En Technisch lezen in het
schooljaar 2015-2016 is een aandachtspunt waar extra begeleiding voor is
ingeschakeld, o.a. begeleiding in de hulpklas.
 Er kan geconcludeerd worden dat de sociale veiligheidsbeleving en de sociale
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veiligheid op onze school sterk verbeterd is. Zowel ouders, team en kinderen
ervaren de school op dit moment als een veilige omgeving. In september 2015
zijn wij het invoeringstraject van de Vreedzame school gestart.
De score op het centrale Eindtoets was goed in het schooljaar 2014-2015. Er is
een onvoldoende gescoord in het schooljaar 2013-2014 en 2015-2016. De toets
van afgelopen jaar gaan we grondig analyseren en bepalen daarin verbeterpunten
voor de komende jaren.

De conclusies hebben geleid tot plannen voor de komende schoolplanperiode. Deze
plannen zijn verwerkt in hoofdstuk 7 ‘Meerjarenbeleid’.

6. Actuele interne en externe ontwikkelingen
Bij de toekomstige ontwikkeling van onze school wordt rekening gehouden met de
diverse externe en interne ontwikkelingen. In dit hoofdstuk schetsen we deze
ontwikkelingen. Consequenties voor de komende schoolplanperiode worden verwerkt in
hoofdstuk 7 ‘Meerjarenbeleid’.
6.1. Interne ontwikkelingen












De directeur streeft ernaar de school te ontwikkelen tot een lerende organisatie,
tot een school die gekenmerkt wordt door een professionele schoolcultuur.
Daarom worden er jaarlijks studiedagen voor het gehele team ingeroosterd. Het is
een basisvoorwaarde voor goed onderwijs dat alle leraren ten minste de algemeen
didactische
en
differentiatie
vaardigheden
beheersen.
Het
is
de
verantwoordelijkheid van elke individuele leraar om zijn beroepsbekwaamheid
blijvend te onderhouden en het is de verantwoordelijkheid van de werkgevers om
alle leraren in de gelegenheid te stellen om bekwaam te blijven. De leraar zal zich
moeten gaan registreren in het Lerarenregister en in 2020 moeten alle leraren de
differentiatievaardigheden beheersen en zijn dan vakbekwaam. Het bestuur gaat
het vakmanschap van de leerkrachten versterken.
Techniekonderwijs: met het oog op het groeiende tekort aan bèta-technici en het
belang hiervan voor de Nederlandse samenleving en economie is extra aandacht
nodig voor aantrekkelijk en kwalitatief hoogwaardig techniekonderwijs.
Cultuureducatie: de kwaliteit van het cultuuronderwijs moet bevorderd worden en
de creativiteit bij de kinderen zal meer aangewakkerd moeten worden.
ICT: door het gebruik van ICT in het onderwijs, goed ingepast in de
onderwijskundige visie en uitvoering daarvan, zijn leerlingen meer gemotiveerd,
presteren ze beter en leren ze sneller. Wij zullen ook klaar moeten staan om de
digitale leermiddelen op grote schaal in te voeren.
Toptalenten die niet worden uitgedaagd, raken hun motivatie kwijt en gaan
onderpresteren. Het gaat dan niet alleen om taal-en rekentalent, maar ook om
creatieve, sociale, onderzoekende en praktische vaardigheden. Als een leerling
met bijzonder talent op tijd wordt gesignaleerd en erkend, kan het onderwijs zich
aanpassen.
Ouderbetrokkenheid/educatief partnerschap: omdat ouders hun meest kostbare
bezit toevertrouwen aan school is het hebben van een goed contact tussen ouders
en school van groot belang. De succesfactor in educatief partnerschap is goede
communicatie en goede informatie. Een andere belangrijke ontwikkeling is om
ouders meer te betrekken bij besluitvorming omtrent het schoolbeleid. Het een en
ander is landelijk nog sterk voor verbetering vatbaar, blijkt uit onderzoek.
Opbrengstgericht werken: er zal de komende jaren gewerkt worden volgens de
ambities/schoolstandaarden 2016-2020 en de groepsplannen zullen hierop
aansluiten.
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6.2. Externe ontwikkelingen
Als je kijkt naar de toekomstige ontwikkelingen voor onze school, dan zijn wij van
mening dat we de komende jaren te maken krijgen met de volgende ontwikkelingen:







De komst van meer vreemdelingen/nieuwkomers op school, wat gevolgen heeft
voor ons onderwijs. Hoe gaan we deze leerlingen goed onderwijs bieden en welke
bekostiging staat daar tegenover?
Sociale veiligheid: sinds 1 augustus 2015 zijn alle scholen verplicht om een sociaal
veiligheidsplan te hebben. Dit document moet levend gehouden worden en wordt
besproken tijdens de teamvergaderingen.
Bevolkingskrimp: een kernachtige trend waarmee we ook in de komende jaren te
maken hebben, is het krimpen van de bevolking. Ook de regio Rivierenland is
onderhevig aan een sterke bevolkingskrimp.
Gezonde kinderen presteren beter. Kwalitatief goed bewegingsonderwijs in
combinatie met een rijk buitenschools aanbod is belangrijk voor de motorische
ontwikkeling van kinderen. Dit draagt bij aan het ontwikkelen en behouden van
een gezonde en actieve leefstijl, ook op latere leeftijd.
Overlegmodel CAO-PO: om de werkdruk aan te pakken stapt het primair
onderwijs over op een 40-urige werkweek en is het mogelijk om nieuwe afspraken
te maken over taken en taakverdeling.

6.3. Kansen en bedreigingen
SWOT analyse
Sterke kanten van de school:














Kansen:

De school is kleinschalig
Prettige werksfeer
Grote
betrokkenheid
en
deskundigheid van leraren
Goede/korte communicatie tussen
alle betrokkenen
Individuele aandacht
Ateliers
Hulp- en talentklas
Onderdeel van de gemeenschap
Opbrengsgericht- en doelgericht
werken
Werken met tablets
Dalton kernwaarden
Vreedzame school
B-fit

Zwakke kanten van de school:













Grote
betrokkenheid
van
alle
betrokkenen bij de school
Meer
gebruiken
maken
van
wederzijdse
expertise
en
deskundigheid
Enthousiast schoolteam
Passend onderwijs
Effectief
omgaan
met
onderwijsleertijd
Onderscheiden
in
kwaliteit
(hoogbegaafheid, ateliers, Dalton)
Aandacht en betrokkenheid door de
kleinschaligheid
Leerlingen krijgen door het werken
op de tablets directe feedback

Bedreigingen:

Voldoende
inspelen
op
onderwijsbehoeften(bijv.
vreemdelingen/ nieuwkomers)
De kleinschaligheid
Te
weinig
expertise
om
vreemdelingen/nieuwkomers op te
vangen






Klein team: invulling taakbeleid en
de belastbaarheid
Terugloop leerlingenaantal daardoor
minder formatie
Is er genoeg deskundigheid om
vreemdelingen/nieuwkomers goed
onderwijs te bieden
Passend onderwijs, expertise om te
voldoen aan onderwijsbehoeften
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6.4. Conclusies n.a.v. de analyse van de ontwikkelingen
Na analyse van kengetallen in bovenstaande paragrafen, zijn de volgende conclusies
getrokken:
- Door de komst van meer vreemdelingen op school moet er een beleidsstuk gemaakt
worden m.b.t. NT2 leerlingen.
- Er zal meer bekostiging moeten komen voor deze vreemdelingen aangezien zij extra
ondersteuning nodig hebben gezien hun taalbarrière en traumatische ervaring.
- Er zal meer samenwerking worden gezocht met andere scholen waar expertise in huis
is om deze leerlingen optimaal te begeleiden.
- Bestuurlijk beleid: in het bijzonder het beleid inzake hoe om te gaan met krimp.
- Nog meer aandacht voor 21ste century skills en mediawijsheid.
- Scholing en benutting van de professionele ruimte door de leraren.
- Meer opbrengst- en doelgericht te werk gaan binnen de 4D werkwijze.
- Meer aandacht voor internationalisering.
- Brede doorgaande leer- en ontwikkellijn.
- POP gesprekken met besprekingen rondom normjaartaak.
- Vernieuwd ICT-beleidsplan met mediawijsheid.
- Coördinator anti-pesten benoemen en coördinator sociale veiligheid.

De conclusies hebben geleid tot plannen voor de komende schoolplanperiode. Deze
plannen zijn verwerkt in hoofdstuk 7 ‘Meerjarenbeleid’.
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7. Meerjarenbeleid
7.1. Waarin zijn we succesvol en moeten we vasthouden?






Daltonvisie, verantwoordelijkheid, samenwerken, zelfstandig werken, evalueren,
reflecteren en doelgerichtheid;
De betrokkenheid van het team;
Goede resultaten;
Invoering de ‘Vreedzame School’
Positieve resultaten op sociale veiligheid.

7.2. Waarin gaan we ons verbeteren in de periode 2016-2020






Implementeren, bewaken en borgen van
onderwijsaanpassingen/werkwijzen/methoden, planmatig handelen in de 4D
cyclus;
Gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen ten aanzien van schoolopbrengsten,
schoolambitie met daaraan gekoppeld passend onderwijs;
Persoonlijke ontwikkeling, collegiale consultatie, feedback geven en ontvangen,
aandacht voor het onderwijsleerproces;
Meer expertise in school m.b.t. passend onderwijs.

7.3.

Streefbeelden 2016-2020

Daltonschool Het Palet is een erkende Daltonschool. Door de leerlingen
medeverantwoordelijk te maken voor hun eigen ontwikkeling, zelfstandig werken en
samenwerken nauwgezet met ze te bespreken, leren kinderen stap voor stap eigen
keuzen te maken en doelen te stellen binnen de opgelegde onderwijsstructuur. De
leerlingen werken uiteindelijk met een taakbrief. Onze onderwijsaanpak levert extra
vaardigheden op: het beter zelf problemen op kunnen lossen, het plannen van eigen
werk en het omgaan met uitgestelde aandacht van de leerkracht. Door deze manier van
werken blijft er ruimte over voor ‘zorg op maat’ voor iedere leerling.
Onze onderwijskundige doelen zijn in de eerste plaats de doelstellingen zoals die in
artikel 8 van de Wet op het primair onderwijs zijn omschreven:





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;
Het onderwijs richt zich in elk geval op de emotionele en de verstandelijke
ontwikkeling en op het ontwikkelen van creativiteit, op het verwerven van
noodzakelijke kennis en van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden;
Het onderwijs gaat er mede vanuit dat de leerlingen opgroeien in een
multiculturele samenleving;
Ten aanzien van leerlingen die extra zorg behoeven, is het onderwijs gericht op
individuele begeleiding die is afgestemd op de behoeften van de leerling.

1. Onze school is een veilige school voor iedereen (leerlingen, ouders en
medewerkers)
2. Op onze school wordt gewerkt volgens de Daltonprincipes
3. Op onze school wordt systematisch (gestructureerd) aandacht geschonken aan
de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen
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4. Onze school heeft een passend aanbod en werkt samen met BePo
5. Op onze school zijn duidelijke afspraken m.b.t. de zorg en begeleiding van
kinderen
6. Onze school werkt opbrengst- en doelgericht
7. Alle medewerkers werken aan hun persoonlijke ontwikkeling gerelateerd aan de
schoolontwikkeling
8. Onze school leidt kinderen op voor de 21e eeuw!
9. Ons team werkt in een professionele leercultuur.

Realisering van deze streefbeelden/onderwijskundige doelen gaat het beste in een
omgeving waar de leerlingen zich thuis voelen. We zetten ons dan ook in om het klassenen schoolklimaat zo goed en veilig mogelijk te houden. Daarnaast gebruiken we
methoden en aanvullende materialen om het leerproces te waarborgen. Deze in gebruik
zijnde onderwijsleerpakketten voldoen aan de wettelijke plicht van de kerndoelen.

7.4. Meerjarenplanning

Jaarplannen 2016-2017

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen
uitgebreider beschrijven (SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar
zullen we terugblikken, of we de verbeterdoelen in voldoende mate hebben gerealiseerd.
We plannen daartoe in februari en juni altijd een evaluatiemoment. Tevens bespreken we
tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden dan weer
opgenomen in het plan van aanpak van het volgende schooljaar.
Speerpunten:
Thema:

Verbeterdoel

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Implementatiejaar 2 van de Vreedzame
School

Invoering NT2-beleid

Passend aanbod maken voor NT2
leerlingen

Dalton

Borgen van Daltonafspraken en continuous
improvement

OGW en 4D

Opbrengstgericht werken door middel van
de 4D (data, duiden, doelen en doen)
werkwijze wordt geborgd.

Wetenschap en techniek i.c.m.
internationalisering

Ontwikkelen van een beleidsplan
Wetenschap en Techniek

B-fit

Kinderen leren op school een gezonder
leefpatroon aan, waarbij ook de sociale
omgeving van het kind, zoals de
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leerkrachten en de ouders bij het
programma worden betrokken.
Snappet 3.0

Invoeren van SNAPPET 3.0 in de groepen 4
t/m 8. De leerkracht kan een leerroute
maken in snappet 3.0

Cultuur en kunstzinnige vorming

Implementatie www.reizenindetijd.nl

ICT en mediawijsheid

Invoeren nationaal mediapaspoort (jaar
om te proberen)

Zorg en begeleiding

Kwaliteitszorg

Jaarplannen 2017-2018

Speerpunten:
Thema:

Verbeterdoel

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Vreedzame School en opleiden mediatoren

Collegiale consultatie

Professionele ontwikkeling.
Collegiale consultaties biedt binnen een
team kennisoverdracht, advisering, steun
en verheldering.

Dalton

Borgen van Daltonafspraken en continuous
improvement

OGW en 4D

Opbrengstgericht werken door middel van
de 4D (data, duiden, doelen en doen)
werkwijze wordt geborgd.
Arrangementkaarten ontwikkelen voor alle
vakgebieden

Wetenschap en techniek i.c.m.
internationalisering

Wetenschap en Techniek integreren d.m.v.
techniektorens

B-fit

Implementatie B-fit

Snappet 3.0

Verdieping leerroutes

Cultuur/kunstzinnige vorming

Werken met leerlingportfolio’s
www.reizenindetijd.nl

Taal en Lezen

Invoeringstraject nieuwe taalmethode en
methode voor aanvankelijk leesonderwijs

Zorg en begeleiding

Kwaliteitszorg

ICT en mediawijsheid

Afspraken maken omtrent mediawijsheid
en nieuw ICT-beleidsplan opstellen
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Jaarplannen 2018-2019

Speerpunten:
Thema:

Verbeterdoel

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Kwaliteitskaart Vreedzame School

Engels

Doorgaande lijn ontwikkelen voor groep 1
t/m 8

Dalton

Borgen van Daltonafspraken en continuous
improvement

OGW en 4D

Borgen afspraken

Wetenschap en techniek i.c.m.
internationalisering

Borgen afspraken wetenschap en techniek

Beroepshouding

De leraren beschikken over een
specialisatie

Snappet 3.0

Borgen afspraken Snappet 3.0 en
leerroutes

Cultuur/kunstzinnige vorming

Borgen afspraken cultuur en kunstzinnige
vorming

Zorg en begeleiding

Borgen afspraken

ICT en mediawijsheid

Doorgaande lijn mediawijsheid

Jaarplannen 2019-2020

Speerpunten:
Thema:

Verbeterdoel

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Borgen afspraken Vreedzame School

Engels

Borgen afspraken Engels

Dalton

Collegiale consultaties

ICT en mediawijsheid

Borgen afspraken rondom ICT en
mediawijsheid

Bewegingsonderwijs

Vernieuwen en vastleggen aanbod
bewegingsonderwijs

Schrijven

Oriënteren op nieuwe schrijfmethode en
borgen afspraken omtrent schrijfonderwijs

Voortgezet Technisch Lezen

Oriënteren op nieuwe methode voor
Voortgezet Technisch lezen

Zorg en begeleiding

Kwaliteitszorg
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7.5. Planning afname vragenlijsten
Domeinen:
Onderwijsleerproces

Evaluatie:
Medewerkers Auditoren
2018-2019
2017-2018

Planmatige
ondersteuning
Schoolcultuur

2019-2020

2017-2018

2018-2019

2018-2019

Samenwerking
met
ouders
Kwaliteitsmanagement

2017-2018

2018-2019

2017-2018

2018-2019

Organisatiemanagement

2018-2019

2019-2020

Imago

2018-2019

2019-2020

Inspectie
20182019
20182019
20182019
20192020
20182019
20192020
20192020

Tevredenheid:
Medewerkers Ouders
2017-2018
20182019
2017-2018
20172018
2018-2019
20182019
2018-2019
20182019
2017-2018
20172018
2018-2019
20172018
2017-2018
20172018

Leerlingen:
2018-2019
2018-2019
2018-2019
2017-2018
2017-2018
2017-2018
2019-2020

7.6. Consequenties van het beleid

Identiteit van de organisatie




Op 13 april 2017 is er een Daltonvisitatie bij ons op school en hopen voor de
komende jaren een Daltonschool te blijven
Kwalitatief goed onderwijs blijven bieden
Profilering in sociale media

Onderwijs






Meer opbrengstgericht te werk gaan waardoor er arrangementkaarten worden
gemaakt voor de vakgebieden lezen, rekenen, spelling, begrijpend lezen (+
woordenschat)
Aanschaf nieuwe methoden aanvankelijk technisch lezen en taal
Doelgericht werken met de leerroutes in Snappet 3.0
Meer aandacht voor cultuur en techniekonderwijs, doorgaande lijn ontwikkelen

Personeel en organisatie






Uren binnen de normjaartaak zelf laten verantwoorden door de medewerkers
Teamtraining de Vreedzame School
Medewerkers krijgen de kans om te reizen naar het buitenland in het kader van
internationalisering met als thema Wetenschap en techniek
Leraren schrijven in in het lerarenregister en gaan zich specialiseren
Personeel maakt gebruik van professionaliseringsbudget

Communicatie



Voortzetting ouderklankbordgroep
Heldere communicatie met ouders
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Huisvesting en inrichting




Renovatie toiletruimten schooljaar 2016-2017
Schoolplein aanpak met hulp van Gelderse Sport Federatie in het kader van B-fit
Goede digitale infrastructuur

Financiën






Investeren in nieuwe beamers (2016-2017)
Investeren in nieuwe digitale schoolborden (2021)
Jaarlijkse borgingskosten voor alle tablets groep 4 t/m 8
Kosten voor aanschaf nieuwe methode taal en aanvankelijk technisch lezen
Jaarlijks aanvraag voor prestatie box gelden en professionaliseringsbudget

7.7. Motto
Het schoolplan draagt het volgende motto, zie ook hoofdstuk 4.1:
Daltonschool het Palet geeft kleur aan talent.
Leren voor de toekomst op Dalton het Palet.

8. Bijlagen
1) Vaststellingsformulier
2) Schoolprofielen
3) Jaarplan
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Bijlage 1. Vaststellingsverklaring Schoolplan 2016-2020

School: _______________________________________________________

Adres: ________________________________________________________

Postcode en plaats: ______________________________________________

Het schoolplan is besproken in de teamvergadering van

d.d. ______________

Handtekening directeur _____________________

Het schoolplan is besproken in de vergadering van de MR van bovengenoemde school,
die ingestemd heeft met heeft over

d.d. ______________

Handtekening voorzitter MR _______________

Het schoolplan is vastgesteld door het bevoegd gezag van bovengenoemde school

Plaats _______________________________

Naam _____________________

d.d. ________________

Functie _____________________

Handtekening ____________________
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Bijlage 2. Schoolprofielen
Om zicht te krijgen hoe de school presteert met betrekking tot verschillende thema’s zijn
profielen samengesteld. (NB: Zie voor uitleg afkortingen de tabel onder de profielen).

Vragenlijst: planmatige ondersteuning
Indicator

Ouders zijn tevreden over hoe men op
school met hen samenwerkt rondom de
begeleiding van hun kind.

Resultaat

Standaarddeviatie

Oorsprong

3.6

0.5

Cultuur - SMO - OTP - 22/09/15 - R:15

LEGENDA
Domein

Vragenlijsttype

OLP

Onderwijsleerproces

ZE

Zelfevaluatievragenlijst

PO

Planmatige ondersteuning

AUD

Auditorenvragenlijst

SC

Schoolcultuur

INS

Inspectievragenlijst

SMO

Samenwerking met Ouders

PTP

Personeelstevredenheidspeiling

KM

Kwaliteitsmanagement

OTP

Oudertevredenheidspeiling

OM

Organisatiemanagement

LTP

Leerlingtevredenheidspeiling

IM

Imago

Domein (o)

Domein (o)

OLP (o)

Onderwijsleerproces

IC (o)

Interne communicatie

SK (o)

Schoolklimaat

CMO (o)

Communicatie met ouders

LA (o)

Leerstofaanbod

CME (o)

Contacten met externen

OT (o)

Onderwijstijd

SO (o)

Schoolontwikkeling

ZEB (o)

Zorg en begeleiding

OB (o)

Organisatiebeleid

KZ (o)

Kwaliteitszorg

IM (o)

Imago
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Vragenlijst: Ouderenquete sociale veiligheid
Indicator

Resultaat

Standaarddeviatie

Oorsprong

Kinderen hebben het naar hun zin in de
groep.

3.7

0.6

Leefklimaat in de groep - OLP - OTP 22/09/15 - R:15

Ouders zijn tevreden over de orde in de
groep.

3.5

0.6

Leefklimaat in de groep - OLP - OTP 22/09/15 - R:15

Kinderen voelen zich gewaardeerd door de
leerkracht.

3.7

0.6

Leefklimaat in de groep - OLP - OTP 22/09/15 - R:15

Ouders zijn tevreden over de omgang
tussen kinderen in de groep.

3.1

0.7

Leefklimaat in de groep - OLP - OTP 22/09/15 - R:15

Kinderen voelen zich veilig op school.

3.7

0.6

Leefklimaat op school - SC - OTP 22/09/15 - R:15

Ouders zijn tevreden over de manier waarop
er buiten de klas toezicht op kinderen wordt
gehouden.

2.9

0.9

Leefklimaat op school - SC - OTP 22/09/15 - R:15

Ouders zijn tevreden over hoe kinderen op
het schoolplein met elkaar omgaan.

3.2

0.7

Leefklimaat op school - SC - OTP 22/09/15 - R:15

Ouders zijn tevreden over de wijze waarop
de school omgaat met pestgedrag.

3.3

0.8

Leefklimaat op school - SC - OTP 22/09/15 - R:15

Ouders voelen zich welkom op school.

3.6

0.5

Cultuur - SMO - OTP - 22/09/15 - R:15

Ouders zijn tevreden over de contacten die
ze hebben met de school.

3.7

0.4

Cultuur - SMO - OTP - 22/09/15 - R:15

Ouders voelen zich serieus genomen.

3.7

0.6

Cultuur - SMO - OTP - 22/09/15 - R:15

Ouders zijn tevreden over hoe de school
omgaat met klachten en kritiek.

3.1

0.9

Cultuur - SMO - OTP - 22/09/15 - R:15

Ouders zijn tevreden over hoe men op
school met hen samenwerkt rondom de
begeleiding van hun kind.

3.6

0.5

Cultuur - SMO - OTP - 22/09/15 - R:15

Ouders zijn tevreden over de mogelijkheden
die de school hen biedt om mee te doen met
schoolse activiteiten.

3.9

0.3

Cultuur - SMO - OTP - 22/09/15 - R:15

De school organiseert activiteiten die mij
inzicht geven in het onderwijs op school.

3.4

0.6

Cultuur - SMO - OTP - 22/09/15 - R:15

Ouders zijn tevreden over de
inspraakmogelijkheden die de school biedt.

3.4

0.7

Cultuur - SMO - OTP - 22/09/15 - R:15
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Vragenlijst: Ouderparticipatie
Indicator

Resultaat

Standaarddeviatie

Oorsprong

Ouders voelen zich welkom op school.

3.6

0.5

Cultuur - SMO - OTP - 22/09/15 - R:15

Ouders voelen zich serieus genomen.

3.7

0.6

Cultuur - SMO - OTP - 22/09/15 - R:15

Ouders zijn tevreden over hoe de school
omgaat met klachten en kritiek.

3.1

0.9

Cultuur - SMO - OTP - 22/09/15 - R:15

Ouders zijn tevreden over hoe men op
school met hen samenwerkt rondom de
begeleiding van hun kind.

3.6

0.5

Cultuur - SMO - OTP - 22/09/15 - R:15

Ouders zijn tevreden over de mogelijkheden
die de school hen biedt om mee te doen met
schoolse activiteiten.

3.9

0.3

Cultuur - SMO - OTP - 22/09/15 - R:15

Ouders zijn tevreden over de
inspraakmogelijkheden die de school biedt.

3.4

0.7

Cultuur - SMO - OTP - 22/09/15 - R:15
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Vragenlijst: Leerlingparticipatie
Indicator

Resultaat

Standaarddeviatie

Oorsprong

De leerkracht laat kinderen nadenken over
de regels in de groep.

3.7

0.6

Leefklimaat in de groep - OLP - LTP 22/09/15 - R:40

De leerkracht praat met de kinderen over
hoe het gaat in de groep.

3.0

0.9

Leefklimaat in de groep - OLP - LTP 22/09/15 - R:41

De leerkracht praat met de kinderen over
hoe ze met elkaar omgaan op het plein.

3.3

0.8

Leefklimaat op school - SC - LTP 22/09/15 - R:41
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Bijlage 3. Jaarplan
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