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1 lnleiding
1.1 lnleiding
Hierbij het schoolplan 2020-2024 van CBS Op den Akker. Het beschrijÍt het beleid, de ambities en de thema's voor de
schoolontwikkeling, die wij belangrijk vinden voor de komende 4 jaar.
De indeling is aÍgestemd op het Strategisch beleidsplan van de Stichting VCO Oost-Nederland.
Op basis van onze groslijst met actiepunten stellen we jaarlijks een uitgewerkt jaarplan op. ln het jaarverslag zullen
we steeds terugblikken, of de gestelde actiepunten gerealiseerd zijn. Op deze wijze geven we vorm aan een cyclus
van plannen, uitvoeren en evalueren. Ons schoolplan is opgesteld door het managementteam van de school en ter

goedkeuring voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. De teamleden hebben op een gezamenlijke studiedag
meegedacht over de missie en visie van de school en een bijdrage geleverd aan het vaststellen van de actiepunten
voor de komende vier jaar. Naast schoolontwikkeling focussen we op de ontwikkeling en de kwaliteiten van ons
personeel.
Ons schoolplan beschrijÍt globaal onze kwaliteit. Daar waar mogelijk en noodzakelijk verwijzen we voor een meer
gedetailleerde beschrijving naar bijlagen.
Namens het team, Anke van Woerden
directeur van CBS Op den Akker

2 Schoolbeschrijving
2.1 Algemeen
Gegevens van de stichting
Naam stichting

VCO Oost-Nederland

Algemeen directeur

Dhr. mr. (4.W.)Andries Mulder

Adres + nr

M.H. Tromplaan 47

Postcode + plaats

7513 AB Enschede

TeleÍoonnummer:

053-4309440

E-mail adres:

Website adres

bestuurscentrum@vco-oostnederland.nl
https ://www.vco-oostnederland.

n

I

Gegevens van de school
Naam school

CBS Op den Akker

Directeur

mevr. Anke van Woerden

Adres + nr

De Akker 2

Postcode + plaats:

7481 GB Haaksbergen

TeleÍoonnummer:

053-5722482

E-mail adres:

inÍo.opdenakker@vco-oostnederland.nl

Website adres

https ://www.

o pd e n

akker.

n

I

Onze school startte op 14 augustus 1962. De naam "Op den Akker" is gekozen omdat de school werd gebouwd in
een toen nieuw uitbreidingsplan tegen het centrum van Haaksbergen, dat "de Akker" heette. Bovendien zag het

toenmalige schoolbestuur het verband met de gelijkenis van de zaaier, die het zaad strooide op de akker. De school
heeft inmiddels verschillende uitbreidingen en verbouwingen achter de rug.
Onze school is een christelijke basisschool, die werkt volgens het jaarklassensysteem. Dat betekent dat leerlingen
worden gegroepeerd op basis van hun leeftijd. Bij de start van het schooljaar 2019-2020 verwelkomen we g5
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leerlingen. We werken structureel met vier gecombineerde jaargroepen. Het grootste voordeel van het werken in
gecombineerde groepen is, dat de leerlingen leren zelÍstandig te werken, terwijl ze bovendien leren elkaar te helpen.
Ongeveer 507o van de huidige ouders kiest onze school niet primair om de identiteit, maar om de kleinschaligheid, de
kwaliteit van het onderwijs oÍ overige redenen. Onze school is geen speciÍieke "wijkschool", ons voedingsgebied ligt in
heel Haaksbergen.
Het CBS bepaalt jaarlijks de schoolweging en het spreidingsgetal van de scholen. De schoolweging (tussen circa 2O
en circa 40) wordt bepaald op basis van vijf (gezins)Íactoren. Onze school kent een schoolscore (schoolweging) van
30,3.
De voor-, en naschoolse opvang is goed geregeld en wordt verzorgd door verschillende Kinderopvangorganisaties. ln

het gebouw is een PSZ aanwezig van de Kinderopvangorganisatie waar wij een directere samenwerking mee
hebben.
De directeur van de school vormt samen met de onderwijskundig begeleider het managemenlteam (MT) van de
school. Binnen de school is 85% van het personeel vrouw. De school is een opleidingsschool voor verschillende
opleidingen waaronder de Pabo.

3 Sterkte-zwakteanalyse
3.1 Sterkte-zwakteanalyse
Onze school kent een aantal sterke kanten, maar ook een aantal zaken die aandacht vragen. ln schema:

STERKE KANTEN SCHOOL

ZWAKKE KANTEN SCHOOL

- Resultaatgerichte school
- Goede eindresultaten
- Leerkrachten volgen scholing hoogbegaaÍdheid
- Gedreven team om onderwijs te willen ontwikkelen door
scholing en intervisie.
- Begeleiding /ondersteuning door onderwijsassistent
- Laagdrempelig
- Vakleerkracht gym voor bijna alle groepen

- Gebouw, onderhoud en indeling.
- Differentiatie in aanbod hoogbegaaÍden vraagt
aandacht
- Leerlingen met speciÍieke (onderwijs) behoeÍten

KANSEN

BEDREIGINGEN

-

- Krimp regio
- Dalend leerlingenaantal school
- lnstandhouding kleine school
- Differentiatie in aanbod basisvaardigheden
- Kwetsbaarheid klein team
- Concurrentie andere scholen
- Lerarentekort
- Draagkracht team

Hoge ouderbetrokkenheid
Kleinschaligheid

Samenwerking andere scholen
Hoge betrokkenheid van team bii de school
Gedreven team om onderwijs te willen ontwikkelen
-Bevlogenheid tot vormgeving pedagogisch klimaat
-Samenwerking voorschoolse voorziening

vraagt expertise en veel inzet
- Gymzaal op aÍstand
- Tekort aan OP met
gymbevoegdheid

- Werkende ouders
Met betrekking tot ons schoolplan voor de periode 2020-2024 willen we met de volgende ontwikkelingen rekening
houden:
1. Een veilige school voor iedereen, waar ieder kind telt. Nadrukkelijk aandacht blijven besteden aan de sociaal
(emotionele) ontwikkeling van leerlingen.

2.Het lerarentekort vraagt om een andere organisatie van het onderwijs. Dat vraagt creativiteit en een omslag in
denken. We volgen de landelijke ontwikkelingen en de (wettelijk) geboden mogelijkheden om te zorgen dat de
leerlingen kwalitatieÍ goed onderwijs blijven krijgen.
3. Ontwikkelingen ten aanzien van cuÍriculum.nu inpassen in ons onderwijsaanbod, op moment dat deze landelijk

worden uitgerold.
4. Dusdanige methode keuze waarin adaptieÍ onderwijsaanbod leidend is. (vervangen rekenmethode2O2Ol202l)
Passend bij de ontwikkeling van de leerling.
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5. Binnen de zorgstructuur duidelijkheid bieden over de grenzen aan begeleiding en ondersteuning, die de school kan
bieden ten aanzien van leerlingen met een speciÍieke onderwijsbehoeÍte.
6. De kwetsbaarheid van de kleine school, kan reden zijn voor het bestuur van VCO tot onderzoek naar
samenwerking met andere besturen/ scholen in Haaksbergen.
Naast een Sterkte-zwakteanalyse hebben we ook gekeken welke Íactoren/ontwikkelingen er zowel intern als extern
van invloed zijn, waar rekening mee dient te worden gehouden bij de planvorming. Deze zogenaamde contextanalyse hebben we in het volgende hooÍdstuk beschreven.

4 Risico's
4.1 Risico's - Contextanalyse
Het maken van plannen kan niet zonder een analyse van gegevens. Veranderingen in wetgeving, landelijke
ontwikkelingen, verandering in de omgeving van de school, kortom de context in brede zin. Allemaal invloeden waar
we in de plannen rekening mee moeten houden. ln het kader van ons nieuwe schoolplan zien we voor de komende
vier jaren een aantal risico's voor wat betreÍt de schoolorganisatie als totaal. Naast een SWOT is een contextanalyse
uitgevoerd.
ln schooljaar 2017-2018 en 2018-2019 hebben verschillende grote verschuivingen in visie en didactische werkwijze
plaatsgevonden. Dit brengt bedreigingen maar ook kansen met zich mee.
De school stond bekend als een kwalitatieÍ goede school met goede opbrengsten, waaÍ rust en structuur was. Om
zich anders te proÍileren en vernieuwend onderwijs te bieden is na onderzoek besloten om in 2017 een samenwerking
aan te gaan met de organisatie Onderwijs voor een nieuwe tijd (O4NT). Een digitaal onderwijsaanbod, individuele
ontwikkeling, gepersonaliseerd leren, loslaten van beslaande methodes en iedereen een eigen i-pad waren de
wervende begrippen van dit concept. Dat ook landelijk bekendheid had. De organisatie van O4NT, kon echter de
belooÍde begeleiding niet waarmaken en na het failliet van het concept en ruim een jaar hard werken om ondanks alle
tegenslag vorm te geven aan O4NT, heeÍt de school in oktober 2018 besloten om het concept los te laten. Elementen
van het concept blijven zichtbaar in hel huidige onderwijsaanbod, dat opnieuw vorm krijgt. De school is in schooljaar
2019-2020 gestart met een nieuw MT.
Het huidige aanbod is gericht op: de basisvaardigheden op orde. Gewoon goed onderwijs in lezen, taal/spelling en

rekenen met methodes, die de leerkracht houvast bieden en de leerlingen voldoende uitdaging bieden passend bij
hun ontwikkeling en lalenlen. De instructie wordt gegeven volgens het directe instructiemodel, waarbij
klassenmanagement in de combinatiegroep een beroep doet op passende vaardigheden van de leerkracht.
Vandaar uit wordt opnieuw onderzocht welke landelijke vernieuwende ontwikkelingen
aansluiten bij een passend onderwijsaanbod voor onze leerlingen.
De vanwege het O4NT aangeschaÍte devices, i-pads, blijken kwetsbaar met hoge onderhoudskosten tot gevolg en
niet voor alle onderwijssoÍtware te gebruiken. Deze zijn binnenkort aan vervanging toe. Hierbij worden ook andere

devices meegenomen in de vervangingskeuze.
Een goede implementatie van nieuwe methodes, zoals de aangeschaÍte methode Staal, is een voorwaarde om het
bovenstaande - gewoon goed ondenvijs- te waarborgen. Planning van scholingsbijeenkomsten en klassenbezoek
worden opgenomen in het jaarlijkse scholingsplan.
Er wordt themagericht gewerkt, met in de onderbouw ontwikkelingsgericht onderwijs en spelend leren als
uitgangspunt. Waarbij in de midden/bovenbouw de basisvakken, met name de taalmethode, geïntegreerd worden in
de Wereldvakken. Themagericht werken leent zich voor een adaptieÍ aanbod, waardoor er rekening wordt gehouden
met de verschillen tussen leerlingen. De Ontwikkelgesprekken met ouders, leerlingen en leerkrachlen zijn hierbij van

belang.
Er wordt veel gevraagd van leerkrachten. Voldoende goed opgeleide leerkrachten zijn nodig. Om de nieuwe instroom
op de Pabo goed te kunnen begeleiden, wil de school blijven voldoen aan de gestelde vereisten voor de

opleidingsscholen.
Zoals uit de contextanalyse blijkt komen er bedreigingen op ons aÍ, die invloed hebben op het aanbod en de werkwijze
van de school, ondanks de grote inzet van het team en MT. ln de jaarplanning worden die explicieter benoemd.
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5 De missie van de school
5.1 Kaders van VCO Oost-Nederland
Onze school maakt onderdeel uit van de stichting VCO Oost-Nederland. Zij stelt voor haar scholen een aantal
kaders, waarbinnen de scholen hun eigen beleid kunnen voeren .
ln onderstaande tekst staan deze kaders, ambities en doelen beschreven.

Wat VCO - scholen bindt, is dat zij allemaal een eigen gezicht hebben met een eigen sfeer, eigen gewoontes en
tradities. De directeur en medewerkers bepalen zelf welke aanpak het beste past bij de eigen leerlingen. Als VCO
scholen hebben we een aantal gedeelde uitgangspunten.

.
.
.

-

We vinden dat elk kind recht heeft op een kansrijke start in het leven. Daar zetten we ons met ziel en zaligheid
voor in.
We kiiken daarbij altijd naar wat kinderen kunnen en wat bij hen past.
We leren kinderen zelfstandig werken en leren. Met hun klas en de rest van de school ontdekken ze hoe je
problemen oplost en obstakels overwint.

Als VCO - school staat voor iedereen de deur open. We gaan uit van vertrouwde waarden en normen. Die komen
voort uit de open christelijke cultuur. Dat blijft voor ons de bron.
VCO hanteert de waarden ; respectvol, nieuwsgierig, verantwoordelijk en veiligheid.
We gaan zorgvuldig met elkaar om. We respecteren dat we verschillend zijn, ook als we het niet met elkaar eens zijn.
ledereen kan iets waardevols bijdragen (Respectvol). We moedigen onze medewerkers en leerlingen aan om altijd
vragen te stellen en iets nieuws te onderzoeken (Nieuwsgierig). Leerlingen leren bij ons al vroeg wat
verantwoordelijkheid is. Voor iedereen geldt dat we de verantwoordelijkheid geven en verwachten die past bij de
persoon. Onze medewerkers nemen een grote verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de leerlingen
(Verantwoordelijk).
Een school dient een veilige school te zijn,die voldoet aan de normen op het gebied van veiligheid.

Onderstaande grote doelen staan beschreven in het Strategisch Beleidsplan van VCO 2019 -

2O23:.

1 Gewoon goed onderwijs

We zorgen ervoor dat onze leerlingen het beste onderwijs krijgen dat bij ze past. Zo ontwikkelen ze zich en kunnen ze
goede resultaten halen. Vakken als taal, rekenen, geschiedenis en aardrijkskunde zijn belangrijk. Maar op school leer
je ook omgaan met elkaar en ontdek je wat je ligt en wat je minder ligt.
2 Vernieuwend onderwijs

We willen al onze leerlingen een goede start bieden. Daarom zorgen we dat ons onderwijs past bij deze tijd.
3 Beter worden, jezelÍ uitdagen
Leerlingen krijgen alle kans om veel te leren en hun eigen talent te benutten. Onze medewerkers krijgen volop kansen
voor groei in hun vak. DurÍ wordt beloond. Fouten maken mag, daar word je beter van.
4 Samenwerken
Om het onderwijs voor onze leerlingen en onze organisatie beter te maken grijpen we alle mogelijke kansen aan om
samen te werken oÍ samen te gaan.

5,2 De missie van onze school
Het is ons doel om leerlingen cognitieÍ en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende
vorm van vervolgonderwijs. De vakken taal, lezen en rekenen staan dan ook elke dag centraal. Daarnaast besteden
we veel aandacht aan goed gedrag, saamhorigheid, zelfvertrouwen, respect en dragen we bij aan (mede) opvoeden
van de leerlingen tot volwaardige en verantwoordelijke burgers. Ook hechten we veel waarde aan de culturele,
creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen.

Motto
Ons Motto is: "Dichtbij, met de wereld aan je voetenl
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Hoe gaan we te werk
Op de CBS op den Akker gaan wij terug naar de basis, passend bij onze open christelijke identiteit

Wij bieden uw kind een veilige en laagdrempelige plek, waar oog is voor iedereen. We vinden persoonlijk contact
belangrijk en werken graag met u samen in vertrouwen op basis van gelijkwaardigheid. Samen, maar wel ieder
vanuit zijn eigen rol . Samen ontdekken we welke kennis en vaardigheden uw kind nodig heeft, om als wijze
wereldburger van waarde te kunnen zijn. Die in deze wereld vol zelÍvertrouwen zelÍ keuzes durÍt te maken.
Ons doel is om uw kind betekenisvol te laten zijn in de wereld. Hierbij speelt het proces van ontwikkelen een
essentiële rol . leder kind ontwikkelt zich naar zijnlhaar eigen mogelijkheden. ZelÍstandigheid in leren en weÍken is
wat wij belangrijk vinden. Dat zie je terug in de manier waarop kinderen samen of alleen werken in de school.
Vanuit de venvondering en onderzoekende houding verkent uw kind de wereld. Hij oÍ zij doet hierdoor nieuwe kennis
en vaardigheden op welke verder reiken dan de basisvakken taal, lezen en rekenen. Wij weten als geen ander dat
dit proces de hele dag plaatsvindt. Natuurlijk stimuleren we uw kind om eigen keuzes te maken en dagen we
hem/haar uit hun eigen talenten en sociale vaardigheden verder te ontwikkelen, ook aan de hand van ons thematisch
aanbod door het jaar heen. Ze durven hierbi.j verantwoordelijkheid te nemen en gaan respectvol met de ander om.

Terug naar de basis, een veilige en laagdrempelige plek, waar oog is voor iedereen, dat is waar wij in geloven. Pas
dan geeÍ je betekenis aan de wereld om je heenl
Binnen ons onderwijs denken wij in mogelijkheden en benutten wij de talenten van ons leam volop. Als team staan
we bekend om ons proÍessionele handelen en de onderlinge betrokkenheid. Hierdoor bieden wij uw zoon oÍ dochter
'betekenisvol onderwijs' :
Dichtbij, met de wereld aan hun voeten!, de basis voor iedereen.

Onze kernwaarden ziin:

Vertrouwen - ln vertrouwen samenweÍken
leder vanuit de eigen rol ontdekken we welke kennis en vaardigheden uw kind nodig heeft, om als wijze wereldburger
van waarde te kunnen zijn

AuthenticiteiÍ

-

Het proces van ontwikkelen als essentiële rol

leder kind ontwikkelt zich naar zijn/haar eigen mogelijkheden. Weten wie je bent en wat belangrijk voor

Zelfredzaamheid

-

ie

is.

Nieuwe kennis en vaardigheden

We stimuleren uw kind om eigen keuzes te maken en dagen hem/haar uit hun eigen talenten en sociale
vaardigheden verder te ontwikkelen. Zelfstandigheid in leren en werken is wat wij belangriik vinden.

Inspiratie - D enken in mogeliikheden en benutten van de talenten
Het professioneel handelen van het team en de onderlinge betrokkenheid leidt tot een aanbod van 'betekenisvol
onderwijs' voor onze leerlingen.

Op deze manier geven wij hier invulling aan

. ik luister en geeÍ ruimte voor feedback.
. ik stimuleer het zelÍvertrouwen om een gelukkig mens te zijn.
. ik laat de ander in zijnlhaar waarde.

. ik erken en benoem de talenten van de ander en leer van en met de ander.
. ik stimuleer de ander tot het maken van eigen keuzes.

. ik mag fouten maken
. ik ben ONE ; Open, Nieuwsgierig, Eerlijk.

. ik laat los en zoek mijn eigen avontuurlijke leeromgeving binnen gestelde kaders
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6 Onze parels
6.í Onze parels
Onze school levert basiskwaliteit (zie het Onderzoekskader 2017), maar onze school heeÍt ook toegevoegde waarde
(eigen kwaliteitsaspecten). Het meest trots zijn we op onze parels:

1. Op onze school werken we themagericht waarbij we de taalmethode
integreren in de WO vakken

OP1 - Aanbod

2. Op onze school werkt een bevlogen team mel de wil om zich te

KA2 - Kwaliteitscultuur

ontwikkelen
3. Onze school is opleidingsschool voor de Pabo en MBO

OP6 - Samenwerking

4. Op onze school wordt elk kind gezien. Kinderen kennen elkaar

SK1 - Veiligheid

7 De grote doelen voor de komende vier jaar
7.1 Grote ontwikkeldoelen
Onze school wil uiteraard vorm geven aan de door VCO gestelde ambities in het SBP. (p.11112). Als Íocus voor de
eerstkomende periode van de vier jaar hebben wij de volgende verbeterthema's vastgesteld binnen het thema:

"Gewoon Goed Onderwijs"
We willen dat de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.
Dat betekent goed opgeleide leerkrachten,

.
.

.

die de leerling de basisvaardigheden aanleren
die voldoende kennis hebben van handelingsgericht werken, waarbij het van belang is om de
opbrengsten/resultaten niet uit het oog te verliezen
die geïnspireerd onderuvijs geven om de leerling zelÍredzaam te maken, vertrouwen te geven en die de leerling
leert om zichzell te kunnen zijn.

Daarvoor

.
.

.
.
.

beschikken we op school over recente methodes die goed worden geïmplementeerd en in heldere aÍspraken
vastgelegd, uitgevoerd en geëvalueerd
zijn alle leerkrachten in staat om de lessen adaptieÍ (difÍerentiatiemodel) te geven waarbij ze de beschikking
hebben over passend materiaal.
hebben de leerkrachten, mede door de IOP gesprekken (leerling, ouder, leerkracht), goed zicht op de
ontwikkeling van de leerlingen beschreven in doelen en in Planb2
kunnen de leerlingen zelÍstandig (samen) werken en wordt ze geleerd om verantwoordelijkheid te nemen voor
hun eigen leerproces
is het van belang dat er heldere aÍspraken zijn over de werkwijze, processen en gedragsverwachtingen van
leerling tot directeur, ieder vanuit zijnlhaar eigen rol.
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StreeÍbeelden
,|

Op onze school beschikken we over recente methodes die goed worden geïmplementeerd en in heldere
aÍspraken vastgelegd, uitgevoerd en geëvalueerd

2

Op onze school zien we betrokken kinderen op een respectvolle wijze samen spelen en werken aan
opdrachten, die passen bij hun ontwikkeling.

3

Op onze school is het positieve schoolklimaat (PBS) overal zichtbaar en voelbaar en handelt iedereen
daarnaar.

4.

Leerlingen, ouders en leerkrachten mogen zijn wie ze zijnbii ons op school. Wederzijdse verwachtingen zijn
helder en zichtbaar in de dagelijkse praktijk. Vanuit wederzijds respect wordt er als ouders en leerkrachten
samengewerkt, ieder vanuit zijn eigen rol. Dit alles in het belang van het kind.

5.

Op onze school wordt in alle groepen themagericht gewerkt in een rijke schoolomgeving en geldt een adaptieÍ
aanbod waarbij de basisvaardigheden zijn geïntegreerd in WO Wereldvakken.

I Onze visie op lesgeven
8.1 Onze visie op lesgeven
Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide Íacetten
van ons werk Íeitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding,
wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet. Belangrijke pedagogische noties zi.in:
zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritische zin, reÍlecterend vermogen en samenwerking. Gelet op de
didactiek vinden we de volgende zaken belangrijk:

.
.
.
.
.
.
.

interactieÍ lesgeven; de leerlingen betrekken bij het onderwijs
veel aandacht besteden aan het positieve schoolklimaat, waarbij de gedragsverwachtingen duidelijk zijn
onderwijs op maat geven: diÍÍerentiëren, adaptieÍ
gevarieerde werkvormen hanteren (variatie = motiverend) zoals bewegend leren, buitenlessen
een kwaliteitsvolle (directe) instructie verzorgen
kinderen zelfstandig (samen) laten werken
kinderen in de onderbouw komen tot leren via spel
Ontdekkend, Onderzoekend en Ontwerpend leren verbinden aan themagericht werken in het leerstoÍ aanbod

.

in de groepen 4 t/m 8
waardoor er een natuurlijke verbinding wordt gemaakt met Spelend leren.

.

9 Onze visie op identiteit
9.1 Onze visie op identiteit

Onze school is een christelijke basisschool die openstaat voor iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven
en werken. We willen ruimte bieden aan ieder individu, er is ruimte en respect voor ieders inbreng. Ons onderwijs is
niet neutraal, maar betrokken op mens en wereld. Dit komt tot uiting in de omgang met elkaar, in de keuze van
leermiddelen, in de taal die gesproken wordt en de sÍeer die heerst op school. We zien een sterke relatie tussen
levensbeschouwelijke vorming, sociaal-emotionele ontwikkeling (o.a. omgaan met de ander en de omgeving ontwikkeling sociale vaardigheden) en actieÍ burgerschap en sociale cohesie.
Als methode voor het vakgebied 'godsdiensVlevensbeschouwing' maken we op onze school gebruik van de methode
"TreÍwoord". De methode geeft voor iedere dag een gedicht, spel, lied, verhaal oÍ Bijbeltekst als dagopening. De
thema's sluiten aan bij de belevings- en ervaringswereld van de kinderen (bijvoorbeeld: 'Wie ben ik?'), bij actuele
ontwikkelingen en vraagstukken in de samenleving (bijvoorbeeld: 'Geweld').
Dagelijks brengen we daardoor onderwerpen ter sprake die het wereldbeeld van kinderen vormen. Daarbij klinken
een aarrlal uilgarrgspurrterr duor. ntensel vertliurerr waarderittg, n'lensen zijtr geboren om in vrijheid te leven.
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10 Onderwijskundig beleid
10.1 Burgerschap
Onze school besteedt structureel en systematisch aandacht aan de sociale en maalschappelijke ontwikkeling van de
leerlingen. We doen dit omdat we onze kinderen willen opvoeden tot verantwoorde burgers. Ze moeten goed voor
zichzelÍ kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen (dichtbij en verder weg).
Leerlingen groeien op in een steeds complexere, pluriÍorme maatschappij. Het is van groot belang om onze leerlingen
op een goede manier hierop voor te bereiden (De wereld aan je voeten). Leerlingen maken ook nu al deel uit van de
samenleving.
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. ln de school leren wij leerlingen daarom goed samen te leven
en samen te werken met anderen. We doen dit vanuit een positieve grondhouding op basis van PBS.
Wij willen leerlingen veranlwoordelijkheidsbeseÍ voor en brede kennis over de samenleving meegeven.
Een relatief nieuw aspect is Digitaal Burgerschap . Dit houdt in dat we kinderen mediawijs moeten maken.

10.2 Aanbod
Onze school richt zich op de cognitieve, sociale en brede ontwikkeling van de leerlingen.Daarvoor gebruiken we
eigentijdse methodes die voldoen aan de kerndoelen en de reÍerentieniveaus taal en rekenen. De methodes worden
bij de hooÍdvakken integraal gebruikt door de leraren en daar waar nodig aangevuld met extra stof. Waar de

leerkrachten met behulp van scholing over hoogbegaaÍdheid nog beter op in willen spelen. Ons aanbod is
evenwichtig verdeeld over de leerjaren, sluit overwegend aan bij de kenmerken van onze leerlingen en bereidt hen
voor op het vervolgonderwijs. Voor de toetsing van de leerstoÍ maken we gebruik van methode-onaÍhankelijke (Cito)
en methodegebonden toetsen. De opbrengsten/ resultaten zijn onderdeel van de groeps / leerlingbesprekingen.

10.3 Vakken en methodes
De vakken, methodes en toetsen die we gebruiken hebben we opgenomen in de schoolgids. Voor taal/spelling

onderwijs gebruiken we de methodes Staal (4-8), Veilig Leren Lezen (groep 3) en bij het Rekenonderwijs gebruiken
we Wereld in getallen (groep 3-8). Voorjaar 2020 wordt onderzoek gedaan naar een vervangende rekenmethode .
1

0.4 Taalleesonderwiis

Bij het vakgebied Nederlandse taal leren we de kinderen om goed met anderen om te kunnen gaan en om effectieÍ 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.Er wordt gewerkt met
een moderne taalmethode (STAAL). Voor leerlingen met een NT2 achtergrond bestaat de mogelijkheid om voor een
korte periode geplaatst worden binnen speciÍieke voorziening in de gemeente Enschede.

10.5 Rekenen en wiskunde
Rekenen en wiskunde vinden we een belangrijk vak. Het rooster borgt, dat we expliciel aandacht besteden aan
rekenen en wiskunde en aan het automatiseren van het geleerde. We constateren dat rekenen in toenemende mate
taliger is geworden en dat dil bij steeds meer leerlingen leidt tot problemen.We gebruiken moderne methodes en Citotoetsen om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen. We werken bij rekenen met groepsplannen.

10.6 Wereldoriëntatie
De wereld is voor ons waar het uiteindelijk allemaal om draait. Niet alleen het opgroeien tot verantwoorde en
competente wereldburger staat daarin centraal, maar ook het vermogen en beseÍ om van betekenis te kunnen zijn.
Ons onderwijs zal de komende jaren steeds meer wereldwijs worden, waarbij de primaire vakken een middel zijn om
dit besef en vermogen eigen te maken en in praktijk te kunnen brengen.

Wereldoriëntatie komt bij ons op school aan de orde bij de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde,
biologie, techniek, gezond gedrag en verkeer. Via thematisch werken (waarin het thema van de taalmethode veelal
leidend is) wordt de leerstoÍ zoveel mogelijk geclusterd en gekoppeld aan onderzoeksvragen en nieuwsgierigheid van
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de leerling.
Leerlingen oÍiënteren zich op de natuurlijke (leeÍ)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.

0.7 Kunstzinnige vorming

1

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich breed ontwikkelen en dat ze zich oriënteren op kunstzinnige en
culturele aspecten die een rol spelen in hun leeÍwereld. Dat zil kennis veÍwerven 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 kunslzinnige vorming aan, omdat
onze leerlingen zich op die manier kunnen uiten (gevoelens en ervaringen).

Wij nemen deel aan de lessen, voorstellingen en (cultureel erÍgoed)projecten van Cultuurcommissie Haaksbergen
1

0.8 Bewegingsonderwiis

Op onze school hechten we veel belang aan lichamelijke opvoeding, opvoeding is wat ons betreÍt een zaak van
hooÍd, hart en handen. Daarnaast vinden we het vak belangrijk vanuit het sociale aspect: leren bewegen doe je altijd
samen. De jongste leerlingen maken gebruik van het speellokaal. De gymlessen worden in de groepen 3 t/m 8
gegeven door docenten bewegingsonderwijs oÍ bevoegde leerkrachten,daarbij gebruikmakend van het vakwerkplan
Enschede. Tijdens de pauzes hebben de kinderen de beschikking over diverse speelmaterialen waarmee samen oÍ
individueel gespeeld kan worden. Tevens worden ouders gestimuleerd om een verantwoorde keuze te maken voor de
inhoud van de lunchbox en de traktaties bij een verjaardag. Jaarlijks nemen we als school deel aan één van de
ontbijten/lunches en de schoolÍruit (Europees geld) verstrekking die voor het onderwiis wordt georganiseerd. Op deze

wijze geven we als school bewust invulling aan (elementen van) de Gezonde School.

10.9 Wetenschap en technologie
Onze maatschappij heeÍt een sterke behoeÍte 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 leren onze leerlingen al samenwerkend aspecten die samenhangen met wetenschap en
techniek te onderzoeken, te ontdekken en te ontwerpen. ln het strategisch beleidsplan van VCO wordt gesteld dat de
school hier expliciet aandacht aan besteed. Op onze school onderzoeken we de mogelijkheden om het vakgebied
W&T in te vlechten in het thematisch werken. De methode Blink WO geÏntegreerd biedt ons handvatten om
betekenisvol wereldwijs leren vorm te geven. Gerichte teamscholing wordt indien nodig opgenomen in de
jaarplannen.

10.10 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. Binnen het
concept wereldwijs onderwijs is de Engelse taal belangrijk. ln het strategisch beleid van VCO wordt gesteld dat
scholen van VCO expliciet aandacht hebben voor het vak Engels in de groepen 1 Vm 8. Op onze school is het
daarom als aandachtspunt opgenomen voor de komende 4 jaar en wordt verweÍkt in de jaarplannen.

10.11 Leertijd
Op onze school willen we de leertijd eÍÍectief besteden omdat we beseÍfen dat leertijd een belangrijke Íactor is voor
het leren van onze leerlingen. We proberen daarom verlies van leertijd te voorkomen. Leerlingen komen eerder
binnen zodat de lessen om 8.20 uur kunnen starten. Het streven is om de basisvakken in de ochtend te geven. ln het
lesrooster is de benodigde lestijd voor de verschillende basisvakken leidend. ln de middag wordt er veelal

themagericht gewerkt.
1

0.1

2 Pedagogisch-didactisch handelen

Wij hebben voor het pedagogisch-didactisch handelen als team een visie ontwikkeld en deze vertaald in concrete
gedragsindicatoren. lJe leraren weten daardoor wat "gewoon goed" ondêrwljs lnhoudt. De uitgarrgsputtterr zijrr
opgenomen in een kijkwijzer in het DDGC. Het pedagogisch handelen kenmerkt zich door de woorden: veilig,
respectvol, zelÍstandig en eigenaarschap. Het didactisch handelen is te typeren met de kernwoorden: actieÍ, (directe)
instructie, samenwerken(d), veel oeÍenstof en doelgericht.
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10.13 Afstemming
Op onze school slemmen we ons onderwijs en ons onderwijsaanbod aÍ op de onderwijsbehoeÍten van de leerlingen.
We werken handelingsgericht (HGW), de groepsoverzichten en groepsplannen binnen Plan82 helpen ons hierbij. Alle
leraren beschikken over een groepsoverzicht met daarop de kenmerken van hun leerlingen. Op basis daarvan stellen
de leraren twee keer per jaar een groepsplan op. ln het groepsplan onderscheiden we drie niveaus: basis, verdieping
en intensieve instructie. De leraren stemmen hun instructie, het aanbod en de tijd aÍ op de kenmerken en het niveau

van de leerlingen in een groep. Het werken volgens het EÍÍectieve Directe lnstructiemodel in de combinatiegroep
behoort tot de ambitie van de school en wordt opgenomen in de jaarplanning.
1

0.1 4

Ononderbroken ontwikkeling

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. Onze leraren
zorgen ervoor, dat ze hun leerlingen goed kennen en ze volgen hun ontwikkeling met behulp van het LOVS, Plan82
(cognitieve ontwikkeling) en SCOL (sociale emotionele ontwikkeling). ln groep 6 nemen we de NSCCT aÍ om het
leerpotentieel van leerlingen in beeld te krijgen. Vanaf groep 7 Talentenkompas. De aÍgelopen jaren verlegt de
aandacht van het opbrengstgericht werken zich meer en meer naar handelingsgericht werken. Het is hierbij zoeken
naar de balans. We vergelijken de uitkomsten van zowel de methode- als niet-methode gebonden toetsen met onze
doelen (normen/verwachtingen). Waar nodig stellen we het lesgeven oÍ het aanbod bij, en waar nodig geven we de
leerlingen extra ondersteuning. ln het schoolondersteuningsproÍiel (SOP) staat beschreven welke basisondersteuning
we kunnen leveren en welke extra ondersteuning.

10.15 De zorgstructuur
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. ln de eerste plaats
moeten de leraren daarom de leerlingen goed kennen (wat is hun niveau, wat zijn de kenmerken van de
leerlingenpopulatie en wat zijn de kenmerken van de leerling). Daarna moeten de leerlingen goed gevolgd worden:
hoe verloopt het ontwikkelproces?
We volgen de ontwikkeling van leerlingen voortdurend (leraar), maar formeel gebeurt dit bij de groepsbesprekingen
4x per jaar. Tijdens de groepsbesprekingen komen aan de orde: de ontwikkeling van de groep als geheel (en het
leraargedrag), de ontwikkeling van de subgroepjes (basis-verleng-verdiept) en de ontwikkeling van individuele
leerlingen. De groepsbesprekingen worden gevoerd aan de hand van een agenda en geleid door de lB-er. Met
betrekking tot de individuele leerlingen wordt besproken waar de ontwikkeling (waarom) stagneert en wat de
interventies (kunnen) zijn om de achlerstand te verhelpen.
Bij het aantreden van het nieuwe MT, begin schooljaar 2O19-2O2O, blijkt er t.a.v. het bovenstaande sprake van een
achterstand. Van verschillende leerlingen is de ondersleuningsbehoeíte onvoldoende in beeld. De door het
samenwerkingsverband SPOE en VCO gehanteerde werkwijze en procedure blijkt op school anders te zijn ingevuld.
Om leerlingen zo snel mogelijk een passend aanbod op het gebied van leerstoÍ en/of anderszins te kunnen bieden is
daar op ingezet door het MT. Hierbij is de steun en expertise van verschillende disciplines ingeroepen. De
onderwijskundig begeleider inÍormeert en ondersteunt de leerkrachten en ouders bij de coórdinatie en uitvoering van
de in gang te zetten plannen en begeleiding.
Het zorgplan van de school vraagt aanpassing, waarbij momenteel de prioriteit elders ligt.

10.16 Passend onderwijs
Wij vinden dat elk kind recht heeÍt op goed en passend onderwijs. ln 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, waarbij de inzet van de onderwijsassistent van belang is.
Het kan zijn dat wij een kind de juiste ondersteuning c.q. het juiste onderwijs niet kunnen bieden. Dan zoeken we,
samen met ouders en externe deskundigen (SPOE) naar de beste oplossing voor het kind. Het is ons doel om
leerlingen cognitieÍ en sociaal te laten ontwikkelen, zodal ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van
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vervolgonderwijs. ln ons schoolondersteuningsproÍiel wordt beschreven welke ondersteuning we wel en niet kunnen
geven.

10.17 Toetsing
Op onze school werken we met een toetskalender die jaarlijks wordt vastgesteld. Het opbrengstgericht werken wordt
ondersteund door de ontwikkeling van de leerlingen te meten m.b.v. het Cito-leerlingvolgsysteem. De resultaten
worden ingevoerd in het LOVS Cito en PlanB2. Daarnaast wordt de vaardigheidsgroei beoordeeld en aÍgezet tegen
het leerlingpotentieel (script).
Als de gewenste score en groei structureel onder de normscore oÍ ambitiescore is, worden er door de lB'er en de
leraar

interventies aÍgesproken.De toetsen worden afgenomen conÍorm de opgestelde agenda en de Cito-voorschriften
(aangevuld met schoolvoorschriÍten). Ouders worden uilgenodigd om samen met hun kind tijdens de lndividuele
ontwikkelingsgesprekken met de leerkracht in gesprek le gaan over de toetsresultaten en de ontwikkeling van hun
kind.
ln leerjaar g doen alle leerlingen mee aan de Cito eindtoets. Ouders krijgen in dat jaar ook een VO-advies vooÍ hun
kind. De adviesprocedure hebben we beschreven in de schoolgids. Om dit advies zo goed mogelijk te kunnen
onderbouwen maken we gebruik van de gegevens van de NSCCT (afname groep 6). Daarnaast onderzoeken we oÍ
de afname van Talentenkompas (groep 7) van meerwaarde is om een breder beeld van de leerling te krijgen.

10.18 Resultaten
We streven (zo hoog mogelijke) opbrengsten na m.b.t. met name Taal, Rekenen en de sociaal-emotionele
ontwikkeling. We achten het van belang dat de leerlingen presteren naar hun mogelijkheden, en dat ze opbrengsten
realiseren die leiden tot passend (en succesvol) vervolgonderwijs. Op onze school werken we resultaatgericht: we
beschikken over eigen normen/ambities voor de eindtoets, de tussentoetsen en de sociale resultaten. Jaarlijks
ontwerpen we een overzicht van normen en toetsuitslagen. Op basis van een analyse stellen we interventies vast.
VanaÍ het schooljaar z}ig - 20ZO zijn door de Onderwijsinspectie schoolscores en reÍerentieniveaus vastgesteld.
Voor onze school gelden de volgende getallen:

Schoolscore

30,3

1F

85

1S/2F(signaleringswaarde) Landelijkgemiddelde

47,3

59,2

De schoolscore kan landelijk variëren tussen de 20 en 40. De meeste scholen in Nederland zilten ergens tussen de
2g en 32. Voor alle scholen geldt dat 857o van de kinderen niveau 1F moet halen. Voor 1S/2F geldt dat het aÍhankelijk
gehaald
is van de schoolscore. Tevens is er een signaleringswaarde vastgesteld. Als er een lager percentage wordt
het
wat
dan de signaleringswaarde is dit een eerste signaal voor de lnspectie. Zii gaan dan verder onderzoeken
verhaal is achter dit cijfer. ln de laatste kolom is het landelijk gemiddelde voor onze scholengroep aangegeven.

Schooljaar 2O1g - 2O2O is een proefperiode, dus er wordt door de lnspectie nog op de "oude manier" gekeken,
a.d.h.v. de eindtoetsscore. ln schooljaar 2O2O-2o21 zal er oÍÍicieel worden overgegaan op de referentieniveaus en
schoolscore. Dit biedt ons een jaar waarin we ons kunnen voorbereiden op deze nieuwe manier van toezicht houden'
ln 2020 zullen de scholen van VCO moeten vaslstellen naar welk percentage 1F en 1S/2F zij willen streven op de
eindtoets. De ambitie van VCO is dat dit ruim boven de signaleringswaarde ligt.
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10.19 PCA Onderwijskundig beleid
Kwaliieitsindicatoren
'l

Op onze school werken we themagericht waarbij we de taalmethode integreren in de WO vakken

2.

Onze school zorgt voor een breed aanbod met behulp van eigentijdse methodes

Beoordeling
De ambities worden één keer per vier jaar beoordeeld door de directeur en het team met behulp van de monitor in
Mijnschoolplan.nl

Omschrijving

Resultaat

ZelÍevaluatie - Aanbod (OP1)

3,38

ZelÍevaluatie - Zicht op ontwikkeling (OP2)

3,4

Zelfevaluatie - Didactisch handelen (OP3)

2,92

ZelÍevaluatie - (Extra) ondersteuning (OP4)

2,78

Zelfevaluatie - Toetsing en aÍsluiting (OP8)

4

ZelÍevaluatie - Pedagogisch klimaat [geen wettelijke eisen] (SK2)

3

ZelÍevaluatie - Resultaten (OR1)

4

Zelfevaluatie - Sociale en maatschappelijke competenties [geen wettelijke eisen] (OR2)

3

Aandachtspunt

Prioriteit

De aÍstemming is gericht op zowel ondersteuning als uitdaging, aÍhankelijk van de behoeÍten gemiddeld
van de leerlingen
De leraren stemmen de instructies aÍ op de behoeíten van de groep en individuele leerlingen hoog
De school biedt een passend onderwijsaanbod aan wanneer het niveau van een leerling

hoog

afwijkt van de leeftijdsgroep (passend bij de mogelijkheden en behoeften van de leerling)
De school biedt passende ondersteuning en/oÍ begeleiding aan wanneer het niveau van een gemiddeld
leerling aÍwijkt van de leeftijdsgroep (passend bij de mogelijkheden en behoeften van de

leerling)
De school beschikt over plezierig pedagogisch klimaat

gemiddeld

Op basis van een analyse van de toetsgegevêns wordt het onderwijs aÍgestemd op de
onderwijsbehoefte van individuele leerlingen

gemiddeld

De school stelt vast wal er moet gebeuren om eventuele achterstanden bij leerlingen te
verhelpen

hoog
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11 Personeelsbeleid
1

1.1 lntegraal personeelsbeleid

Het integraal personeelsbeleid van onze school richt zich op de ontwikkeling van de medewerkers. De bedoelde
ontwikkeling is gekoppeld aan de missie en de visie(s) van de school, en aan de vastgeslelde competenties. De
competenties en criteria waarop we ons richten hebben we vastgelegd en vormgegeven in de digitale omgeving van
de digitale gesprekkencyclus (DDGC). Deze vormt het hart van ons personeelsbeleid.

11.2 De gesprekkencyclus
De vastgestelde criteria bij de competenties zijn verdeeld naar start- basis- en vakbekwaam (conÍorm de CAO Primair
Onderwijs) en daarna voÍmgegeven in een kijkwijzer. Deze kijkwijzer waarbij wordt aangesloten bij de nieuwe
herijkte bekwaamheidseisen (augustus 2017) van de onderwijscoóperatie, namelijk vakdidactisch,- vakinhoudelijk- en
pedagogisch bekwaam. is verwerkt in het DDGC, Hiermee hebben we zicht op de ontwikkeling van de individuele
leraar en het team als geheel. De kijkwijzer van de DDGC gebruiken we bij de groepsbezoeken' De inhoud van de
kijkwijzer staat niet alleen centraal bij de diverse groepsbezoeken, maar bij alle instrumenten voor personeelsbeleid
en met name bij de gesprekken zoals deze in de DDGC zijnlworden gepland. De cyclus vindt op gestructureerde
wijze plaats.

1

1.3 ProÍessionele cultuur

De schoolleiding streeft ernaar de school te ontwikkelen tot een lerende organisatie, tot een school die gekenmerkt
wordt door een proÍessionele schoolcultuur. We, zowel directie als team, zijn sterk gericht op het steeds verbeteren
van onze persoonlijke kwaliteit. Samen leren en werken. We maken gebruik van elkaars deskundigheden om te leren
van en met elkaar. We zoeken verbinding met andere scholen voor intervisie en uitwisseling van kennis' Scholen ons
als team oÍ als individu en kunnen daarvoor gebruik maken van de VCO Consent academie. Leraren groeien door van
startbekwaam naar basisbekwaam en vakbekwaam. Voor ons zijn kenmerken van de proÍessionele cultuur:

verantwoordelijkheid nemen, vertrouwen geven, gedeeld leiderschap, doelen stellen. We houden onze eigen
ontwikkeling bij in een portÍolio of vakbekwaamheidsdossier. De schoolleider is geregistreerd schoolleider.
Voor iedereen is helder welke talenten, kwaliteiten en expertise binnen de school aanwezig zijn. Deze benutten is
belangrilk voor de leerkrachten en komt het onderwijs ten goede. Het ontbreken van leerkrachten met een
bevoegdheid voor bewegingsonderwijs blijÍt een aandachtspunt.

11.4 Bekwaamheid
Scholing komt aan de orde bij de gesprekken van de DDGC. Medewerkers kunnen jaarlijks individuele scholing
aanvragen mits in relatie tot de organisatorische doelen van de school, de schoolverbeterdoelen, de competenties
en/of de opgestelde persoonlijke ontwikkeldoelen. Daarnaast organiseert en faciliteert de directie teamscholing. Ook
deze scholing richt zich op het versterken van de missie, de visie en de ambities (doelen) van de school. De scholing
wordt verwerkt in de normjaartaak onder het kopje proÍessionalisering. Daar waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van
het scholingsaanbod van de VCO-Consentacademie voor zowel individuele als teamscholing. Jaarlijks wordt er
passend bij de urgentie en schoolontwikkeling een scholingsplan opgesteld.

11.5 Begeleiding
Nieuwe (startende) leraren krijgen een maatje en naast de uren duurzame inzetbaarheid een 'bijzonder budget' (via
taakbeleid) van 40 uren op jaarbasis voor het inwerken in de organisatie. Het maatje maakt de nieuwe collega
wegwijs in de organisatie. Daarmee wordt de nieuwe collega op de hoogte gesteld van de missie, de visies en de
doelen van de school. Naast de interne begeleiding, kent VCO ook een beleid m.b.t. het begeleiden van leerkrachten
Start-bekwaam en Basis-bekwaam. Nieuwe (startende) leraren ontwikkelen een POP dat zich richt op het leren
'startbeheersen van de criteria (competentie-set), en dan met name de criteria die zijn gerelateerd aan de fase
bekwaam'. Ze ontvangen hierin begeleiding van bovenschoolse-coaches

Beleid met betrekking tot stagiaires
De PABO en de basisschool zijn samen verantwoordelijk voor het opleiden en begeleiden van de toekomstige
leerkrachten. De samenwerking met de PABO en werkzaamheden van de toekomstige leerkracht moeten
ondersteuning bieden voor vernieuwingen en/of veranderingen binnen de school. Doordat zij gebruik maken van de
expertise van de docenten PABO komt via deze weg kennis en ondersteuning de school binnen.
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Bij het "opleiden in de school" zijn de toekomstige leerkrachten een groter deel van hun opleiding binnen de school
aanwezig en dragen zij bij aan het onderwijspÍoces. Zij kunnen steeds meer gezien worden als een "lerende collega"
Onze ambities zijn:
1. Alle leerkrachten hebben scholing gevolgd om de studenten te begeleiden.

2. Onze school begeleidt minimaal 4 studenten van de PABO.
3. Studenten participeren binnen de schoolorganisatie.
4. Studenten ervaren een open en constructieve sfeer binnen het team.

11.6 Taakbeleid
Op onze school verdelen alle leerkrachten elk schooljaar de schooltaken met elkaar, welke worden vastgesteld in het
werkverdelingsplan. Vóór de zomervakantie wordt met iedere individuele werknemer schriÍtelijke afspraken gemaakt
over het aantal lesuren oÍ lesgebonden en/oÍ behandeltaken, de tijd voor voorbereiding en nazorg, de
proÍessionalisering en overige taken. Cupella is een programma dat wij gebruiken om het taakbeleid en het
werkverdelingsplan de op juiste wijze vorm te geven, waarbij de werkdruk op kleine scholen wel voortdurend een
aandachtspunt is.

11.7 Scholing
Scholing komt aan de orde bij de gesprekken van de DDGC. Medewerkers kunnen voor individuele scholing
aanvragen mits in relatie tot de organisatorische doelen van de school, de schoolverbeterdoelen, de
competenties en/oÍ de opgestelde persoonlijke ontwikkeldoelen. Daarnaast organiseert en íaciliteert de directie
teamgerichte scholing. Ook deze scholing richt zich op het versterken van de missie, de visie en de ambities (doelen)
van de school. De scholing wordt verwerkt in de normjaartaak onder het kopje proÍessionalisering. Jaarlijks wordt een
scholingsplan Op den Akker opgesteld waarbij de schoolontwikkeling leidend is.

11.8 PCA Personeelsbeleid
Kwaliteitsi

nd

icatoren

,|

Op onze school besteden we gericht aandacht aan scholing (proÍessionalisering)

2.

Op onze school hanteert de directie een eÍÍectieve gesprekkencyclus
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12 Organisatiebeleid
12.1 Lestijden
Op onze school hanteren we vooí alle groepen het 5 - gelijke dagenmodel (940 uur op jaarbasis). Kinderen stromen
vanaÍ 08.15 uur in. Om 8.20 uur starten we met het lesprogramma en lunchen van 1 1 .45-12.00 uur in de groep. De
schooldag eindigt om 14.00 uur.

12.2 Schoolklimaat
Gelet op het schoolklimaat, vinden we het belangrijk, dat de school een veilige en verzorgde omgeving is voor de
leerlingen en de medewerkers. Een omgeving waarin iedereen zich geaccepteerd voelt en waar het plezierig samenwerken is. Onze school is een school die open staat voor ouders. We proberen ouders optimaal te informeren en te
betrekken bij de dagelijkse gang van zaken.

12.3 Veiligheid
ln het kader van veiligheid beschikt de school over een aandachtsfunctionaris. Zij is het eerste aanspreekpunt daar
waar het gaat om pesten, zij coórdineert het pestpreventiebeleid en zorgt voor de actualisatie en uitvoer van het
veiligheidsbeleid (zie Veiligheidsplan). Haar taken zijn vastgelegd in een Íunctie-omschrijving. De school waarborgt de
sociale, Íysieke en psychische veiligheid van leerlingen en leraren (werknemers). De school stapt over naar een
incidentenregistratiesysteem waarbij maandelijks de gegevens analyse kan plaatsvinden en verbeterpunten worden
vastgesteld.

12.4 Registraties
De school beschikt over een registratiesysteem: de aandachtsfunctionaris registreert ongevallen en incidenten (met

behulp van een format). Een incident wordt geregistreerd als de aandachtsfunctionaris inschat dat het werkelijk een
incident is, oÍ na een oÍficiële klacht. De aandachtsÍunctionaris analyseert jaarlijks de gegevens die aangeleverd
worden door de leraren en stelt, in overleg met de directie, op basis daarvan verbeterpunten vast'

12.5 Preventie
De school probeert incidenten te voorkomen. Uitgangspunt is een positief schoolklimaat. Er worden gedragslessen
gegeven gebaseerd op de PBS matrix. Er zijn school en groepsverwachtingen, dit betreffen gedragsaÍspraken zoals

hoe ga je met elkaar om? en de werkwijze van het consequentie menu. Deze aÍspraken worden ook daadwerkelijk
gehanteerd en staan beschreven. Eventueel overschrijdend gedrag wordt inclusief de consequentie geregistreerd in
SWIS. ln het leerlingvolgsysteem SCOL (sociale competenties) houden we de resultaten bij.

12.6 Monitoring
De school bevraagt de leerlingen jaarlijks op veiligheidsbeleving met de vragenlijsten in de Successpiegel' Een
gestandaardiseerde vragenlijst die valide en betrouwbaar is. De gegevens worden aangeleverd bij de inspectie.
Ouders en leraren worden 1 x per 2 jaar bevraagd op veiligheid. De uitkomsten worden geanalyseerd en voorzien van
verbeterpunten.
1

2.7 lníormatie veiligheid

De school beschikt over een klachtenregeling (zie schoolgids), een klachtencommissie en een (interne en externe)

vertrouwenspersoon. ln de schoolgids worden ouders geïnÍormeerd over aspecten van sociale veiligheid. De school
beschikt over voldoende BHV'ers.

12.8 Samenwerking
Onze school heeft contact met verschillende voorschoolse voorzieningen. Deze samenwerking is m.n. gericht op
inÍormatie-uitwisseling over leerlingen. Daarnaast werken we samen met vervolgscholen (ook bij een tussentijds
vertrek). ln alle gevallen betrekken we ouders bij de overgang van hun kind (voorschool - school; school - voortgezet
onderwijs; school - andere school). Met betrekking tot leerlingen met een extra ondersteuningsbehoeÍte werken we
samen met het samenwerkings-verband SPOE en met zoÍgpartners zoals de Noaberpoort. De verschillende scholen
overleggen een aantal keer per jaar over zaken die hen allen aangaan in het Haaksbergs overleg. De gemeente is
niet altijd aangesloten bij het onderwijs.
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1

2.9 EducatieÍ partnerschap

Goede contacten met ouders vinden wij van groot belang, omdat school en ouders dezelfde doelen nastreven:
Kinderen die zich naar hun mogelijkheden ontwikkelen en die met plezier naar school gaan. Ouders zien we daarom
als gelijkwaardige gesprekspartners. Voor de leraren zijn de bevindingen van de ouders essentieel om het kind goed
te kunnen begeleiden. En voor de ouders is het van belang dat zij goed geïnformeerd worden over de ontwikkeling

van hun kind.
De ouders ontvangen praktisch wekelijks groepsinformatie van de leerkracht via Mijnschool. Ons digitale ouderportal.
Daarnaast gaan er last minute berichten uit over zaken die ouders zo spoedig mogelijk moeten weten. Twee- tot
vierwekelijks is er een algemene digitale nieuwsbrief van de directie met algemeen nieuws betreffende de school. We
bereiken praktisch alle ouders met de inÍormatie via MijnSchool. Ouders zoeken ook via het systeem contact met de

school en schrijven zich digitaal in voor de IOP gesprekken, de voortgangs/ontwikkelgesprekken over de leerling met
ouders, leerling en leerkracht. De leerkracht zoekt actief contact met de ouders die zich niet aanmelden voor de IOP
gesprekken, omdat wij het belangrijk vinden om iedere ouder regelmatig te spreken. Onze school kent relatief veel
werkende oudeÍs, maar ouders proberen bij activiteiten van school aanwezig te zijn en te participeren in de OR/MR of
bieden andere hulp. De meeste ouders kunnen hun kind thuis ondersteunen bij bijvoorbeeld huiswerk. Ouders
kunnen altijd bij de leerkracht terecht voor vragen over de geleerde vaardigheden of andere vragen. Het komt
regelmatig voor dat anderstalige ouders hun kind aanmelden bij ons op school. De voertaal in deze gesprekken is
Engels. lndien dit niet mogelijk is, wordt er een tolk ingezet om de communicatie op juiste wijze te laten verlopen.

12.10 Uitstroom naar VO
We willen ervoor zorgen, dat onze leerlingen soepel 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.

12.11 Privacy
Onze school beschikt over een privacyreglement (incl. protocollen) waarin staat hoe wij met privacy omgaan. ln het
reglement staat hoe we omgaan met de persoonsgegevens van leerlingen én medewerkers. En hoelang de gegevens
worden bewaard. ln het reglement garanderen we dat de persoonsgegevens zorgvuldig worden behandeld. Dat
betekent dus ook dat de inÍormatie die we in de schooladministratie (o.a, het LOVS) vastleggen juist, nauwkeurig én
volledig up-to-date is. lnÍormatie hierover staat in onze schoolgids.

12.12Opvang op school
Onze school beschikt over voorzieningen met betrekking tot de voorschoolse opvang: de school is vanaÍ 08.10/8.15
uur open voor leerlingen (en ouders). Momenteel hebben we te maken met een aantal aanbieders van voor - en
naschoolse opvang. De aanbieders staan vermeld in de schoolgids.

13 Financieel beleid
13.1 Algemeen
De afspraken met betrekking tot de Íinanciën van onze school zijn vastgesteld in het Financieel Beleidsplan van de
Stichting VCO, De bestuurder is eindverantwoordelijk voor de eÍfectieve besteding van de middelen. Het financieel
beleid is erop gericht om de continuiïeit van de totale organisatie te waarborgen en de optimale randvoorwaarden te
creëren om de gestelde doelen uit het strategisch beleidsplan van Stichting VCO en het schoolplan van de school te
realiseren. Alle lumpsumgelden worden bovenschools beheerd, evenals de gelden die voortkomen uit de
bestemmingsboxen. De bestuurder zorgl - in samenspraak met de directeuren - voor een deugdelijke verdeling van
de gelden over de scholen. Daartoe heeft het bestuur beleid ontwikkeld. De Íinanciële ondersteuning wordt verzorgd
door stafmedewerkers van het bestuurscentrum van VCO Oost Nederland.

13.2 Rapportages
De directeur van de school heeÍt toegang tot een digitale omgeving (AÍas-lnsite) om de Íinanciële positie en de
personele inzet van de school le monitoren. Verschillen en onduidelijkheid worden besproken met de afdeling P&O en
Financiën. Hiertoe neemt de directeur zelf het initiatieÍ of krijgt een attendering vanuit P&O oÍ de controller.
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13.3 Sponsoring
Alle scholen van VCO - Oost Nederland gebruiken een convenant van de PO-raad, dat handelt over sponsoring in het
primair en voortgezet onderwijs. Onze school onderschrijÍt dit convenant.

13.4 Begroting(en)
De begroting wordt jaarlijks voorafgaande aan het kalenderjaar in een begrotingsgesprek vastgesteld' De
vastgestelde begroting is taakstellend voor de algemeen directeur en de directeuren van de scholen. Dat betekent dat
in principe geen uitgaven kunnen worden gedaan, zonder dat deze zijn begroot. Schuiven binnen de begroting is
toegestaan, mits geen geweld wordt gedaan aan de vooraf geformuleerde beleidsdoelen. De begroting is hiermee

een belangrijk sturingselement geworden

13.5 PCA Financieel beleid
Kwaliteitsind icatoren
1

De schoolleiding beheert de Íinancién eÍÍectieÍ

2

De schoolleiding beheerÍt de Íinanciën doelmatig
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14 Kwaliteitszorg
14.1 Kwaliteitszorg
Onze school beschikt over een systeem voor kwaliteitszorg dat is gekoppeld aan het bestuurlijke kader van VCO. Dit
kader is beschreven in het document "Handboek Kwaliteitszorg". Vanuit een meerjarenplanning beoordelen en

verbeteren we de kwaliteil van ons onderwijs op een systematische en eÍfeclieve wijze. Binnen de kwaliteitszorg
neemt het personeelsbeleid een belangrijke plaats in. Personeel is immers het menselijke kapitaal om te streven naar
een goede kwaliteit van onderwijs. Op onze school betrekken we ook externen bij de bepaling en beoordeling van
onze kwaliteit. Planmatig wordt onze school geauditeerd door zowel interne- als externe auditoren. Ook is er een
Kinderraad. leder jaar stellen we een jaarplan op (o.b.v. ons schoolplan) met onze school-ontwikkeldoelen. Het jaar
sluiten we aÍ met een jaarverslag waarin we verantwoording aÍleggen aan onze stakeholders voor wat betreÍt de
realisatie van onze doelen en de behaalde resultaten. De digitale omgeving van Mijnschoolplan.nl wordt hiervoor als
instrument gebruikt.

14.2 lnspectie
De inspectie heeÍt in oktober 2014 geconcludeerd dat de kwaliteit van het onderwijs op onze school op orde is: onze
school heeÍt een basisarrangement (voldoende). Na de interne audit van juni 2018 zijn er aanpassingen in het sinds

2017 uitgevoerde onderwijsconcept O4NT gedaan. ln oktober 2018 is dit concept verlalen en sindsdien wordt er
weer methodegericht gewerkt aan de basisvaardigheden en opnieuw vorm en inhoud gegeven aan het themagericht
onderwijs en integratie daarin van de basisvakken.
1

4.3 Vragenlijst Leraren

De vragenlijst voor Leraren (Succeslspiegel) is VCO breed in april 2019 aÍgenomen. Helaas is er voor onze school
in de Successpiegel. Dit nieuwe systeem kent nog een aantal onduidelijkheden.

geen resultaat zichtbaar

ln het medewerkerstevredenheidsonderzoek van september 2019 geeÍt 75 T" van de respondenten aan regelmatig of
vaak met plezier naar het werk te gaan.( score 8 of hoger op 10 puntschaal). Men is blij met de collegialiteit in het
team en de leiding door het MT. ln het kleine team wordt een hoge werkdruk ervaren. De vele veranderingen van de
afgelopen jaren spelen daar een rol in, evenals de kwaliteitsslag die weer opnieuw vorm krijgt. De hernieuwde
opbouw van de gedragsverwachtingen en structuur in de werkwijze ten aanzien van vele aspecten van de school kost
energie, maar geeft die ook. De uitkomsten zijn onderdeel van zowel gesprekken op team als individueel niveau.
1

4.4 Vragenlijst Leerlingen

De vragenlijst voor Leerlingen (Succeslspiegel) is aÍgenomen in april 2019. De vragenlijst is gescoord door de
leerlingen van groep 6,7 en 8. Het responspercentage was 1 00%. De leerlingen zijn gemiddeld genomen tevreden
over de school. Het gemiddelde veiligheidsgevoel de Gemiddelde Succeslscore is 80 o/" , dal is het percentage
kinderen dat het cijÍer 8 oÍ hoger geeÍt ten aanzien van welbevinden. Onze leerlingen zijn ook betrokken bij de
kwaliteitszorg van de school: de leerlingenraad bespreekt 4 x per schooljaar allerlei zaken die van belang zijn voor de
ontwikkeling van de school. Wij besteden voortdurend aandacht aan het welbevinden van leerlingen. Hoe ga je met
elkaar om. PBS steunt ons daarbij in het geven van gedragslessen, duidelijke gedragsveruvachtingen, de
complimenten, de beloningsstructuur met de bijtjes en de consequenties bij de keuze voor het verkeerde gedrag.
Binnenkort starten we een digitaal systeem om gedragsincidenten te registeren. Door analyse van de data
venvachten we nog beter zicht te krijgen op de sociale veiligheid van onze leerlingen en daar ons handelen op aan te
passen.
1

4.5 Vragenlijst Ouders

De vragenlijst voor Ouders (Succeslspiegel) is afgenomen in april 20'l

9.

Het Íesponspercentage was 44,8/". De

ouders geven de school gemiddeld een rapportcijÍer van 6,7 en vinden dat hun kinderen met plezier naar school
gaan: Successcore van 92,11" (dit percentage van de ouders die hebben deelgenomen waarderen het plezier met
een 8 oÍ hoger!). De ouders zijn via de Medezeggenschapsraad betrokken bij de kwaliteitszorg van de school
1

4.6 Meerjarenplanning

Onze school beschikt over een meerjarenplanning voor de kwaliteitszorg van de school, welke is opgenomen in
Mijnschoolplan.nl. Met behulp van die planning plegen we systematische kwaliteitszorg. Op basis van de uitslagen
van de diverse instrumenten voor kwaliteitszorg stellen we (als team) actiepunten vast die worden opgenomen in ons
jaarplan.
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í4.7 PCA Kwaliteitszorg
Kwaliteitsindicatoren
Wij beschikken over een evaluatieplan waardoor geborgd is dat de verschillende beleidsterreinen (zie dit
schoolplan) minstens 1 x per vier jaar beoordeeld worden

1

2.

Wij laten de kwaliteit van onze school cyclisch beoordelen door ouders, leerlingen en leraren

3.

Wij werken planmatig aan verbeteringen (vanuit de documenten: schoolplan, jaarplan en jaarverslag)

4.

Wij rapporteren aan belanghebbenden (inspectie, bevoegd gêzag, GMR en ouders)

Beoordeling
De ambities worden één keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de monitor in Mijnschoolplan'nl

Resultaat

Omschrijving
Zelfevaluatie - Kwaliteitszorg (KA1

)

3

Zelfevaluatie - Kwaliteitscultuur (KA2)

3,14

Zelfevaluatie - Verantwoording en dialoog (KA3)

3,67

Aandachtspunt

Prioriteit

De school evalueert regelmatig oÍ de doelen gehaald worden

gemiddeld
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15 Basiskwaliteit
15.1 Basiskwaliteit
15.2 PCA Basiskwaliteit
Kwaliteitsind icatoren
1

Op onze school realiseren we voldoende resultaten

2.

Op onze school is er sprake van systematische kwaliteitszorg

16 Onze eigen kwaliteitsaspecten
16.1 Onze eigen kwaliteitsaspecten (eigen ambities)
Onze school onderscheidt basiskwaliteit en eigen kwaliteitsaspecten. De verzameling van de eigen kwaliteitsaspecten
is opgenomen in een nog te ontwikkelen document: Kwaliteitsaspecten CBS Op den Akker. Hierbij maken wij gebruik
van de beschikbare trendgegevens van de aÍgelopen 3 jaren m.b.t. de beschikbare referentieniveau's. We houden
daarbij rekening met de door de inspectie aangegeven signaalwaarde, schoolscore en de ambities van VCO.
De meest bijzondere eigen kwaliteitsaspecten noemen we "parels". Onze parels staan vermeld in het hooÍdstuk 5:
Onze parels.

17 Strategisch beleid
17.1 Strategisch beleid
De Stichting VCO beschikt over een strategisch beleidsplan. Daarin worden de aandachtspunten voor de scholen
aangegeven. Zie hiervoor de bijlage SBP 2019-2023 VCO Oost-Nederland en op de website.

Bijlagen

1. SBP VCO 2019-2023
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8 Aandachtspunten 201 9-2023

Thema

Mogelijk aandachtspunt

Prioriteit

Streefbeeld

Op onze school beschikken we over recente methodes die goed worden
geïmplementeerd en in heldere aÍspraken vastgelegd, uitgevoerd en
geëlvalueerd

hoog

Op onze school zien we betrokken kinderen op een respectvolle wijze
samen spelen en werken aan opdrachten, die passen bij hun ontwikkeling
Op onze school is het positieve schoolklimaat (PBS) overal zichtbaar en
voelbaar en handelt iedereen daarnaar.

hoog

Leerlingen, ouders en leerkrachten mogen zijn wie ze zijn bij ons op school
Wederzijdse verwachtingen zijn helder en zichtbaar in de dagelijkse
praktijk. Vanuit wederzijds respect wordt er als ouders en leerkrachten
samengewerkt, ieder vanuit zijn eigen rol. Dit alles in het belang van het

.:::: .,t.:::.:1,'

kind.
Op onze school wordt in alle groepen themagericht gewerkt in een rijke
schoolomgeving en geldt een adaptieÍ aanbod waarbil de

hoog

basisvaardigheden zijn geïntegreerd in WO Wereldvakken.
De aÍstemming is gericht op zowel ondersteuning als uitdaging, aÍhankelijk
Onderwijskundig van de behoeften van de leerlingen
PCA

beleid
De leraren stemmen de instructies aÍ op de behoeÍten van de groep en
individuele leerlingen

hoog

hoog
De school biedt een passend onderwijsaanbod aan wanneer het niveau
van een leerling aÍwijkt van de leeftijdsgroep (passend bij de mogelijkheden
en behoeÍten van de leerling)
De school biedt passende ondersteuning en/oÍ begeleiding aan wanneer
het niveau van een leerling aÍwijkt van de leeÍtijdsgroep (passend bij de
mogelijkheden en behoeÍten van de leerling)
De school beschikt over plezierig pedagogisch klimaat
Op basis van een analyse van de toetsgegevens wordt het onderwijs
afgestemd op de onderwijsbehoefte van individuele leerlingen
De school stelt vast wat er moet gebeuren om eventuele achterstanden bij

hoog

leerlingen te verhelpen
PCA

De school evalueert regelmatig of de doelen gehaald worden

Kwaliteitszorg
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Thema

Aandachtspunl

Streeíbeeld

Op onze school beschikken we over íecenle methodes die
goed worden geïmplementeerd en in heldere aÍspraken
vastgelegd, uitgevoerd en geévalueerd
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Op onze school zien we betrokken kinderen op een
respectvolle wijze samen spelen on werken aan opdrachten,
die passen bii hun ontwikkeling.
Op onze school is het positieve schoolklimaat (PBS) overal
zichlbaar en voelbaar en handelt iedereen daarnaar.
Leorlingen, ouders en leerkrachten mogen ziin wie ze zijn bil
ons op school. Wederzijdse verwachtingen zijn helder en
zichtbaar in de dagelijkse praktijk. Vanuit wed6rziids r€spect
wordt eí als ouders en leerkÍachten samengeweíkt, ieder
vanuit zijn eigen rol. Dit alles in het belang van het kind.
Op onze school wordt in alle groepen themagericht gewerkt in
een rijke schoolomgeving en geldl een adaptieÍ aanbod
waarbij de basisvaaÍdigheden ziin geïntegreerd in WO
Wereldvakken.
PCA
Onderwiiskundig

De leraren creèÍen êen leeíklimaal waardoor de leerlingen
actiêÍ en betíokken ziin

beleid
De aÍstemming is geÍicht op zowel ondersleuning als
uitdaging, aÍhankeliik van de behoeften van de leerlingen

De leraren st€mm€n de inslÍucties af op de behoeften van de
groep en individuele leerlingen
De school biedt een passend onderwijsaanbod aan wanneer
het niveau van een leerling aíwiikt van de leeftijdsgroep
(passend bij de mogelijkheden €n behoeften van de leerling)
De school biedt passende onderstouning en/oÍ begeleiding
aan wann€eÍ het niveau van een leerling aíwijkl van de
leeftiidsgroep (passend bii de mogeliikheden en behoeÍlen
van de leerling)

0e school beschikt over plezieíig pedagogisch klimaat
Op basis van een analyse van de toelsgegevens wordt het
ondêrwijs aÍgeslemd op de onderwilsbehoette van individuele
leerlingen
De school stelt vasl wat er moet gebeuÍen om eventuele
achterstanden bii leeílingen te verhelpen
PCA

De school evalueert Íegelmatig oÍ de doelen gehaald worden

Kwaliteitszorg
Het schoolplan geeÍl globaal de verbeteídoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uilgebÍeider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullên we terugblikken oÍ we de vêrboleÍdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe iaaÍliiks een evalualiemom€nt. ïevens bespreken we
lijdens de evaluatie de opbrengslen van de school. De bevindingen woíden opgenomen in heliaarverslag.
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Haaksbergen

0p Den Akker

VERKLARING

Hieóil verklaart de medezsggenschapsraad van bovengenoemde school in te steÍïmen mêt het van 2019

lot 2023

geldende schoolplan van deze school.

Namens de MR,
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Naam:
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Plaats:
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VERKLARING

Het bevoegd gezag van bovengenoemde school heeft het
vastgesteld.

van 2019 tot 2023 geldende schoolplan van deze school

Namens het bevoegd gezag,

naam

nAam

functie

functie

\

plaats

datum
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