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1. Inleiding
1.1 Doel en functie
Ons 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;
 Een verantwoordingsdocument aan ouders, bevoegd gezag en overheid.
Ons schoolplan heeft verder de volgende functies:
 Beschrijven van onze missie, 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 enerzijds een statisch document, daar waar het gaat om de beschrijving van
onze missie, visie en uitgangspunten. Anderzijds is het ook een dynamisch document, omdat
er door de uitvoering van de aan dit schoolplan gekoppelde jaarplannen voortdurend aan
verbetering wordt gewerkt. Deze plannen worden jaarlijks geactualiseerd en afgestemd op
nieuwe inzichten en ontwikkelingen die zich voordoen.
Binnen het schoolplan wordt verwezen naar verschillende beleidsdocumenten. Deze
beleidsdocumenten liggen ter inzage bij de directie.

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. De verschillende jaarplannen worden als bijlage
toegevoegd.
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1.3 Relatie met andere beleidsdocumenten
Het schoolplan heeft een directe relatie met een aantal (beleid-)documenten die binnen onze
schoolorganisatie kader stellend en richtinggevend zijn. Het betreft met name de volgende
documenten:
Op Stichtingsniveau:
- Vision eye 2013
- Beleidsvoornemens 2014-2015
- Bestuur formatieplan 2014-2015
- Meerjarenbegroting 2014-2018
- Meerjarig onderhoudsplan 2014-2024
- Toeleiding naar extra ondersteuning
Op schoolniveau:
- Jaarplan
- Jaarverslag
- Exploitatiebegroting
- Investeringsbegroting
- Inspectierapport 2014
- Visitatierapport 2014
- Trendanalyses
- IB-meerjarenplanning
- Visie bs De Vest
- Visie KempenKind
- Leerling prognose
- Kwaliteitskaart ‘Overgang BAO-VO’
In hoofdstuk 4 verwijzen we naar bovengenoemde en andere relevante
(borging)documenten: beleidsplannen over bestuur – huisvesting – financiën –personeel.

1.4 Totstandkoming
Voor de samenstelling van het schoolplan is gebruik gemaakt van de resultaten uit de
tevredenheidsenquête afgenomen in oktober 2014 onder ouders, leerkrachten en kinderen
van groep 6 tot en met 8; het inspectierapport van 15 april 2014; het rapport van de
visitatiecommissie van april 2014; de tussenopbrengsten en eindopbrengsten van onze
leerlingen en het schoolplan 2011-2015.
Op grond van bovenstaande gegevens is door de directie en IB-er een SWOT-analyse
opgesteld en besproken binnen het team, de MR en de Schoolraad. Voorts hebben alle
ouders de gelegenheid gekregen op een informatieavond de tevredenheid enquête toe te
lichten en de SWOT-analyse aan te vullen. Hiervan hebben enkele ouders gebruik gemaakt.
Voorts heeft een extern adviseur alle documenten bestudeerd en de schoolorganisatie als
externe geschouwd. De adviseur heeft van daaruit de ontwikkeling naar strategische opties
ondersteund.
Vanuit de SWOT-analyse is een confrontatie-matrix opgesteld wat geleid heeft tot het
formuleren van strategische doelen. Deze strategische doelen vormen de kern van het
schoolplan en deze doelen zijn over 4 jaar geprioriteerd met instemming van het
schoolteam.
Schoolplan 2015-2019 – BS De Vest -
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1.5 Procedures
Dit schoolplan is door de directie opgesteld en na instemming van de
medezeggenschapsraad, door het bestuur van de Stichting KempenKind vastgesteld voor de
periode 2015 - 2019.
De uitvoering en evaluatie zijn in handen van het team. De directie fungeert als
procesbewaker en neemt waar nodig bijstellingen en veranderingen op.
In geval van klachten of geschillen is de klachtenregeling van toepassing.
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2. Onze school
2.1 Zakelijke gegevens
Brinnummer

07DA

Schoolnaam

Basisschool De Vest

Telefoonnummer

0497 681273

Gemeente

Bladel

Provincie

Noord-Brabant

Vestiging adres

Hofveld 4

Correspondentie adres

Hofveld 4 5528 AV Hoogeloon

Naam bevoegd gezag

Stichting Kempenkind

Correspondentie adres bevoegd
gezag

Postbus 219 5520 AE Eersel

E-mail school

info@bsdevest.nl

Hoogeloon

2.2 Historie van de school
Onderwijs in Hoogeloon dateert al van voor 1860. Destijds was er een openbare school
gevestigd in een gebouw aan het Valensplein, dat tevens dienst deed als raadhuis.
Vanaf 1922 werd een school aan de Hoofdstraat gebouwd met 3 lokalen die uitgroeide tot
een school met 9 lokalen + dependances in de jaren zeventig.
De van oorsprong openbare school werd in 1927 omgezet in een bijzondere RK School.
Kleuteronderwijs werd meteen na WOII gestart en kreeg een eigen schoolgebouw in 1957,
eveneens aan de Hoofdstraat.
In 1972 werd een nieuwe kleuterschool gebouwd aan het Hofveld.
In 1985 kwam de wet op het Basisonderwijs en werden kleuter- en lager onderwijs
samengevoegd. Mede hierdoor werd op 1 januari 1988 na een verbouwing van de
kleuterschool aan het Hofveld de huidige basisschool, met acht lokalen, in gebruik genomen.
Nadien zijn nog diverse lokalen bijgebouwd.

2.3 Bevoegd gezag en bestuursconcept
Bs De Vest maakt deel uit van Onderwijsstichting KempenKind. Onderwijsstichting
KempenKind is een stichting voor katholiek onderwijs. Onder het bestuur ressorteren 17
scholen: 15 basisscholen, 1 school voor speciaal basisonderwijs en 1 school voor speciaal
onderwijs. Twee scholen vervullen een regionale functie: SBO De Piramide en SO De
Groote Aard, een cluster 3 school voor speciaal (voortgezet) onderwijs aan zeer moeilijk
lerende kinderen.
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Onderwijsstichting KempenKind verzorgt primair onderwijs aan 4 tot 12 jarigen en speciaal
onderwijs aan 4 tot 20 jarigen vanuit een katholieke grondslag.
Onderwijsstichting KempenKind kent een bovenschools organisatiemodel.
Het College van Bestuur bestuurt de stichting en geeft leiding aan de organisatie, stelt het
beleid vast en is verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding en de uitvoering van beleid.
Het College van Bestuur is tweehoofdig, bestaande uit een voorzitter en een lid.
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het College van Bestuur, zijn beleid en staat het
College van Bestuur met advies terzijde.
De beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering wordt mede verzorgd door de
schooldirecteuren en een kleine staf.
De dagelijkse leiding van de scholen is in handen van de schooldirecteur. Deze i s integraal
verantwoordelijk voor alle beleidsterreinen op schoolniveau.

2.4 Relatie met boven schoolse organisaties
Onderwijsstichting KempenKind maakt deel uit van samenwerkingsverband PO De Kempen
(30-09). In dit samenwerkingsverband werken de schoolbesturen voor basisonderwijs in de
gemeenten Bergeijk, Bladel, Cranendonck, Eersel, Heeze-Leende, Oirschot, Reusel- de
Mierden, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre samen met de scholen voor speciaal
onderwijs in de regio behorend tot cluster 3 en 4 ( LZ, ZML, Mytyl en gedragsproblemen).
Deze samenwerking zorgt voor een passend onderwijsaanbod voor alle leerlingen.
De visie van het samenwerkingsverband is als volgt geformuleerd:
Binnen het samenwerkingsverband PO wordt het kind belang geoptimaliseerd, waarbij het
uitgangspunt geldt dat voor alle kinderen zoveel mogelijk geïntegreerd en thuisnabij een adequaat
onderwijsaanbod wordt gerealiseerd. Een passend onderwijsaanbod dat voldoet aan de
onderwijsbehoefte van de betreffende leerling, zodanig dat hij/zij optimaal wordt aangesproken en
uitgedaagd zichzelf te ontwikkelen om zo optimaal mogelijk en gelukkig te kunnen functioneren in
de maatschappij.
Als dit niet kan op de school van aanmelding wordt gezocht naar een passend aanbod met
inachtneming van het principe van de thuisnabijheid. Geen kind valt tussen wal en schip.
Daarnaast maakt Kempenkind deel uit van Regionaal Samenwerkingsverband voor
Voortgezet Onderwijs Eindhoven en Kempen. Dit vanwege ons voortgezet speciaal
onderwijs op De Groote Aard.
Educatieve Partners:
Peuterspeelzaal “De Kinderkeet”.
De Peuterspeelzaal is gevestigd op Hoofdstraat 20 en is één kilometer verder van de
basisschool. In de toekomst zal de Peuterspeelzaal zich gaan vestigen in het gebouw van de
basisschool. Twee keer per jaar vindt een uitwisseling plaats tussen de peuterleidster en
leerkracht groep 1-2.
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Bibliotheek “De Kempen”
Bibliotheek “De Kempen” heeft een dependance op school. Alle kinderen mogen hier
gedurende de schoolweek boeken lenen om in de klas te lezen. Leerkrachten houden hierop
toezicht.
Op donderdag verzorgen vrijwilligers, vanuit de bibliotheek, een uitleen van boeken die mee
naar huis mogen.

Kinderopvang Nummereen.
Nummereen verzorgt de voor- en naschoolse opvang. Hiervoor is een speciaal ingericht
lokaal aanwezig. Kinderen kunnen hier terecht van ‘s morgens 7.30 uur en tot ’s avonds
18.30 uur, maar ook tijdens studiedagen en vakanties.
In samenwerking met een aantal ouders wordt ook de TSO door Nummereen
georganiseerd.
Tussen schoolse Opvang De Kempen
De tussen schoolse opvang wordt verzorgd door TSO De Kempen. Als kinderen voor de
eerste keer overblijven, moet een inschrijfformulier worden ingevuld dat via de site
www.tsodekempen.com is te downloaden. Op deze site staan de prijs en de huisregels voor
de tussen schoolse opvang.

2.5 Leerlingen
Algemeen
In principe worden alle leerlingen, die op onze school worden aangemeld, toegelaten.
Indien er om wat voor reden dan ook, bezwaren bestaan tegen bepaalde schoolse activiteiten,
dan wordt in goed overleg naar een oplossing gezocht.
Instroom
Alle leerlingen die de leeftijd van 4 jaar bereikt hebben en zindelijk zijn mogen hele dagen
naar school. Als hele dagen problemen oplevert, kunnen ouders in overleg met de
klassenleerkracht daarvoor een goede regeling treffen.
Leerlingen die geboren zijn tussen begin schooljaar en 1 januari kunnen in principe m.i.v. het
daarop volgende schooljaar doorstromen naar groep 2, tenzij de betrokken leerkracht vindt
dat het kind daarvoor (sociaal-emotioneel of cognitief) niet voldoende rijp is. Uiteraard vinden
daarover gesprekken plaats met betrokken ouders. Leerlingen die geboren zijn na 1 januari
blijven in principe in het daaropvolgende schooljaar in groep 1. In uitzonderlijke gevallen
bestaat de mogelijkheid dat ze versneld doorstromen, uiteraard in overleg met betrokken
ouders.
Ongeveer 98% van de Hoogeloonse kinderen is ingeschreven op onze school. De overige
kinderen bezoeken een basisschool in de directe omgeving of gaan mede op ons advies naar
een school voor speciaal onderwijs. (meestal SBO de Piramide in Bladel)
70% van onze leerlingen hebben voor inschrijving op onze school peuterspeelzaal Kinderkeet
in Hoogeloon bezocht. De overige kinderen bezochten Kinderdagverblijf Nummereen.
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Na een aantal jaren van lichte daling van het leerlingaantal, laat onze school nu een zware
natuurlijke terugloop in het leerlingenaantal zien. Deze natuurlijke terugloop is binnen de
gehele Kempen, het gebied van onze stichting, merkbaar.
De beslissing over toelating en verwijdering berust bij het bevoegd gezag. Hiervoor is een
toelatingsbeleid ontwikkeld. Deze notitie ligt bij de directeur ter inzage.
Prognose
De leerling prognose voor de komende jaren.
groepen
groep 1
groep 2
groep 3
groep 4
onderbouw
groep 5
groep 6
groep 7
groep 8
bovenbouw
Totaal

1-10-2014 1-10-2015 1-10-2016 1-10-2017 1-10-2018 1-10-2019
19
16
17
13
25
19
19
17
18
22
16
25
16
17
18
22
16
25
16
13
16
17
18
22
62
68
70
81
82
79
22
26
13
16
17
18
18
32
26
13
16
17
23
32
26
13
16
17
16
33
23
32
26
13
114
94
87
72
64
73
146
152
176
162
157
153

Per 1 oktober 2014 telde de school 176 leerlingen.
127 leerlingen zijn R.K. geregistreerd, maar ouders en kinderen zijn weinig of niet
praktiserend.
Onze leerlingen spreken in de thuissituatie veelal dialect, de op school gehanteerde
spreektaal is het ABN vermengd met Kempische uitdrukkingen en tongval.
Op onze school is de verhouding van leerlingengewichten 0.00 – 0,3, ongeveer 93 % - 7% (12
van de 176 leerlingen hadden een gewicht van 0,3) Leerlingen met hogere gewichten komen
niet voor.
Onderwijsaanbod en leerling populatie : zie ook 2.6.
In vergaderingen wordt regelmatig op leerling-kenmerken gewezen die de volgende
consequenties hebben op het onderwijsaanbod en de omgang met leerlingen:




Onze leerlingen zijn over het algemeen goed opgevoed, komen uit een goed
milieu en houden zich goed aan gestelde regels en zijn rustig. Dit komt ten
voordele aan een goed pedagogisch milieu en klimaat op onze school.
Hierdoor kunnen we ons beter focussen op de onderwijsbehoeften van
onze leerlingen.
Leerlingen spreken over het algemeen het Kempisch/Hoogeloons dialect, een
aantal van hen heeft moeite met ABN: Leerkrachten vervullen hierbij een
voorbeeld functie.
Voor het aanwezig zijn van taalachterstanden bestaan geen bewijzen.
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Over het algemeen ontbreekt het onze leerlingen aan een bepaalde mate van
assertiviteit. Hierin zit een duidelijke positieve ontwikkeling t.o.v. een aantal jaren
geleden. Dit komt vooral naar voren als onze leerlingen in aanraking komen met
groepen leeftijdsgenoten: Onze leerlingen vragen hierin een duidelijke
stimulans.
De leerprestaties van onze leerlingen liggen op of iets onder (eind-cito 2014)
het landelijk niveau. Dit blijkt uit de gegevens van het LOVS en de scores van de
Cito-eindtoets afgenomen in groep 8.
Over het algemeen liggen de tussenresultaten voor woordenschat , rekenenwiskunde, technisch lezen, spelling en begrijpend lezen op of boven het landelijk
gemiddelde.

Samenstelling van de groepen
















Het samenstellen van de groepen gebeurt op grond van aantallen, sociale, didactische
en pedagogische motieven. Dit betekent dat leerkrachten ieder jaar opnieuw de
kinderen indelen in groepen en daarbij rekening houden met bovenstaande motieven.
Kinderen blijven dus niet per definitie acht jaar lang in dezelfde groep.
Groep 1 en 2.
Instroom leerlingen en de leerlingen van groep 1 en 2 zijn verdeeld over twee
groepen. We proberen de groepen qua aantal zoveel mogelijk gelijk te houden.
Hiernaast hanteren wij onder andere nog de volgende bijzondere criteria:
Geen broertjes en zusjes bij elkaar in een groep.
Groepen zijn zoveel mogelijk evenredig opgebouwd wat betreft vier-, vijf,- en
zesjarigen.
Een zoveel mogelijk evenredige verdeling jongens-meisjes.
Groep 3 t/m 8.
Vanaf groep 3 gaan wij ervan uit dat de leerlingen op basis van hun leeftijd in een
jaargroep geplaatst worden. Mocht er aanleiding bestaan, bijvoorbeeld door een te
groot aantal leerlingen in een jaargroep, dan kan hiervan afgeweken worden.
Bij de vorming van combinatiegroepen houden wij onder andere rekening met de
volgende criteria:
Evenwichtige verdeling jongens-meisjes.
De mogelijkheid met groei door zij-instromers.
Zwaarte van de groep, bijvoorbeeld het aantal zorgleerlingen met extra
ondersteuning.
Een evenwichtige personele belasting.
Het draagvlak van de ouders.
Het historisch perspectief en toekomstperspectief van de groep.
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Leerlingv olgsysteem

De vorderingen van alle kinderen worden vastgelegd in een leerlingen onderwijsvolgsysteem.
De toetsen Cito- LVS, AVI en DMT worden op twee verschillende momenten van het jaar,
januari en juni, in iedere groep en over verschillende vakgebieden afgenomen, volgens een
vastgestelde kalender vanuit Stichting KempenKind.
Op deze manier wordt zichtbaar gemaakt hoeveel kinderen in een bepaalde periode groeien.
Voor de leerkracht van de kinderen is dat onder andere een graadmeter of er aanpassingen
in het leerprogramma moeten komen. Natuurlijk worden Cito-gegevens ook gebruikt om de
kwaliteit van het onderwijs te evalueren en te bewaken. Alle resultaten en gespreksverslagen
worden in een digitaal systeem vastgelegd. Dit is voor ouders altijd in te zien. De resultaten
worden onder de ouders verspreid (samen met het rapport) en besproken met de
leerkracht.
Groepsoverdrac ht

Op het einde van het schooljaar draagt de leerkracht alle relevante informatie over aan de
nieuwe leerkracht van de kinderen. Dat gebeurt zowel mondeling als schriftelijk, via het
leerlingvolgsysteem. Het gaat hierbij om de volgende gegevens: Cito-resultaten, sociaal
emotioneel functioneren, zelfstandigheid, eventuele handelingsplannen. Ook worden
persoonlijke omstandigheden doorgegeven zoals thuissituatie en karaktereigenschappen.
Zo bewaken we de doorgaande lijn van ieder kind.
Voortgezet Onderwijs
De kinderen van onze school gaan voor het middelbaar onderwijs voornamelijk naar het
Rythovius College in Eersel of naar het Pius X-College in Bladel. In de afstemming tussen
basisonderwijs en voortgezet onderwijs is de Taalbrug en Rekenbrug ontstaan. Leerkrachten
bespreken gezamenlijk de vakinhouden om een betere aansluiting te bewerkstelligen.

2.6 Ouders en verzorgers
De populatie van onze school bestaat voornamelijk uit autochtonen en zij leven voornamelijk
in traditionele gezinnen. Er zijn nauwelijks allochtone kinderen en/of gezinnen in Hoogeloon
woonachtig. Wel zijn, in een steeds grotere mate, de verschillende samenlevingsvormen van
gezinnen merkbaar. Er is een toename van gebroken en samengestelde gezinnen. Voor
kinderen is dat vaak van invloed op het welbevinden. Dat vraagt van onze school een goede
begeleiding en ondersteuning voor deze kwetsbare groep kinderen. We merken ook dat er
een toename van arbeidsparticipatie is van beide ouders. Dat heeft niet alleen directe gevolgen
voor de voor-, tussen- en naschoolse opvang maar ook voor de functie van de school. We
hebben in een steeds grotere mate een rol bij de opvoeding van kinderen, naast de
onderwijzende taak. Gemiddeld genomen hebben de ouders een opleidingsniveau van
MBO/HBO.
De meeste ouders werken beiden.
Opleidingsniveau ouders:
Categorie 1: minder dan lbo/vbo
2 ouders
Categorie 2: lbo/vbo/pro/bbl/kbl
58 ouders
Categorie 3: vanaf tl en hoger
292 ouders
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Agrarische beroepen die voorheen oververtegenwoordigd waren komen nu aanzienlijk
minder voor.
De moeders van onze leerlingen werken dikwijls als medisch-verzorgende of zijn werkzaam
in de dienstverlenende sector.
De vaders van onze leerlingen werken meest in technische beroepen in de directe omgeving
van Hoogeloon of zijn werkzaam in grotere plaatsen als Veldhoven en Eindhoven.
Gezinnen waarvan geen van beide ouders van oorsprong Hoogeloons is, zijn de laatste jaren
sterk toegenomen.
Nog meer dan bij onze leerlingen zijn ouders R.K. geregistreerd, maar weinig of niet
praktiserend.

2.7 Personeel (zie ook 5.3 Personeel)
De school heeft in het schooljaar 2014-2015 (op basis van de tel datum 1-10-2014)
176 leerlingen, 13 groepsleerkrachten (10,96 fte incl. directie en onderwijs ondersteunend
personeel). De directie bestaat uit een directeur en een adjunct-directeur. Er is een
administratief medewerkster, conciërge en twee interieurverzorgsters.
Het onderwijsteam (inclusief directie) bestaat uit 12 vrouwen en 3 mannen met de volgende
leeftijdsopbouw:
20jr - 24jr
0 personen
25jr - 34jr
3 personen
35jr - 44jr
3 personen
45jr - 54jr
2 personen
55jr en ouder
7 personen
Door de oververtegenwoordiging van de leeftijdsgroep plus 55 jaar, zal het natuurlijk e
verloop de komende jaren fors zijn.
De meeste teamleden hebben binnen de school een lange staat van dienst en ruime
onderwijservaring.
Recentelijk heeft er een teamscholing “Omgang met autisme” plaats gevonden, in het
schooljaar 2014-2015 vindt er teamscholing op het gebied van techniekonderwijs plaats
“Techniek en Ik”. Daarnaast streven we ernaar dat het gehele team na het schooljaar 20142015 de cursus “Met sprongen vooruit” gevolgd heeft.

2.8

Medezeggenschap

MR
Elke school binnen Onderwijsstichting Kempenkind heeft een eigen medezeggenschapsraad
(MR) die rechtstreeks wordt gekozen door ouders en personeel volgens het reglement,
waarin ook staat aangegeven over welke door het bevoegd gezag (in de persoon van de
directeur) voorgestelde besluiten instemming of advies nodig is.
Op onze school bestaat de MR uit 6 leden: 3 leden gekozen door en uit de ouders en 3
leden gekozen door en uit het personeel. De ouders en leerkrachten in de MR hebben
zitting voor een periode van 3 jaar en kunnen zich dan weer herkiesbaar stellen. De MR
vergadert ongeveer 6 keer per jaar en kan dan de directie als adviserend lid in haar
vergaderingen uitnodigen.
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GMR
De GMR behartigt de belangen van alle scholen binnen Stichting Kempenkind. Het gaat
daarbij om aangelegenheden die de meerderheid van de scholen betreft.
De GMR heeft de bevoegdheid alle zaken, die de gezamenlijke scholen vallend onder het
bestuur, betreffen te bespreken en daarvoor voorstellen te doen aan het bestuur. De GMR
heeft advies- of instemmingsrecht op de besluitvorming van het bestuur, betreffende die
zaken die door de plaatselijke MR-en aan de GMR zijn overgedragen. Dit advies- en
instemmingsrecht is geregeld in het Gemeenschappelijk medezeggenschaps-reglement.
Daarnaast is er binnen de school een Schoolraad geïnstalleerd, bestaande uit 5 ouders, De
Schoolraad (SR) vergadert drie maal per jaar samen met de directie en heeft vooral een
klankbord functie.

2.9

Huisvesting en situering van de school in de omgeving

De school is gehuisvest in een hoofdgebouw met 8 klaslokalen, diverse bij-ruimtes en een
speelzaal voor de kleuters en bijzondere vieringen. Het hoofdgebouw bestaat een oud
gedeelte uit 1972, dat in 1988 is uitgebreid tot de huidige basisschool. Het hoofdgebouw,
waarvan recentelijk nog het gehele dak vernieuwd is, is momenteel toe aan
renovatie/verbouwing. In 2004 werd de dependance “Het Vestje” met twee lokalen
gebouwd, later uitgebreid met een derde lokaal. Met behulp van de enquête Arbomeester 2
wordt het schoolgebouw gescreend op Veiligheid &Gezondheid.
De school is gesitueerd in een rustige verkeersarme buurt van het dorp en is goed en veilig
te voet, per fiets en auto bereikbaar. Ook om kinderen af te zetten en op te halen is
voldoende ruimte aanwezig. Er is een verkeersouder aangesteld die de overlast van auto’s
signaleert.
Groep 3 t/m 8 maakt voor de gymlessen gebruik van de sportzaal in de MFA “d’n Anloop”.
Op het terrein van de school liggen grasvelden, een fietsenstalling en twee ruime
speelplaatsen, waarvan er een voorzien is van diverse speeltoestellen.
In de directe omgeving van de school zijn diverse speelmogelijkheden
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3. Schoolontwikkeling en kwaliteitszorg
Bij 'schoolontwikkeling', een cyclisch (leer- en ontwikkel)proces, gaat het om het borgen en
verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. De kwaliteit van ons 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 borgen
we en ontwikkelpunten nemen we op in een meerjarenplanning. Op basis van deze
meerjarenplanning stellen we jaarplannen op. Onze persoonlijke ontwikkeling stemmen we
af daar waar de school en de teamleden in wil groeien. De inzet en betrokkenheid van alle
belanghebbenden in dit proces vinden we 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 schoolleiding
expliciet op vergroting van vakmanschap, betrokkenheid, verantwoordelijkheid en op
kwaliteitsverbetering gerichte samenwerking. 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
uitdrukking, doordat we de verbinding leggen tussen doelen van de school en de
vakbekwaamheid (competenties) 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 beleids- en
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?
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3.2 Visie op integrale kwaliteitszorg
Om schoolontwikkeling te realiseren werken we met een systeem voor kwaliteitszorg.
Kwaliteitszorg is een (leer)proces, waarbij de school zelf, volgens een beargumenteerde
planning, systematisch, de kwaliteit van het onderwijs bespreekt, beschrijft, realiseert,
beoordeelt (of laat beoordelen) en vervolgens evalueert, gericht op het borgen en
verbeteren. Bij kwaliteit gaat het dan om zowel de eisen die de overheid hier aan stelt
(basiskwaliteit) als om onze schooleigen ambities.
Een goed kwaliteitszorgsysteem helpt ons bij het (steeds weer) 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.

3.3 Kwaliteitszorgsysteem
Schoolontwikkeling
Eind schooljaar 2013-2014 is gestart met een visitatietraject waarbij directeuren elkaar
visiteerden en feedback gaven. We zijn in schooljaar 2014-2015 gestart met het instrument
Integraal. In dat schooljaar is gebruik gemaakt van de vragenlijsten: zelfevaluatie e n
tevredenheid van personeel, ouders en leerlingen. De combinatie van vragenlijsten geeft
inzicht in de kwaliteit die we nastreven. De resultaten van de verschillende vragenlijsten
worden samenhangend getoond in de cockpit van Integraal. Vanuit de cockpit kunnen
jaarplannen geschreven worden. Op basis van de ervaringen worden op KempenKind-niveau
afspraken gemaakt over de inzet van visitatie en het instrument Integraal.
Opbrengsten en kengetallen onderwijs
Naast de resultaten uit de vragenlijsten worden ook opbrengstresultaten (tussentijdse- en
eindopbrengsten), resultaten sociale vaardigheden en kengetallen onderwijs vanuit ParnasSys
getoond in de cockpit van Integraal. Voor verschillende resultaten maken we daar de
vergelijking met de inspectienormen en onze school specifieke streefdoelen. Zie hiervoor
het document: Analysemodel beoordeling Meerjaren opbrengsten februari 2015
Op Kempenkind-niveau zullen afspraken gemaakt worden over de persoonlijke ontwikkeling
en het vakbekwaamheidsdossier. Onderstaand betreft de mogelijkheden die Integraal biedt:
Persoonlijke ontwikkeling
We zetten Integraal in 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 schoolleider, interne begeleider en leerkracht zijn
er vragenlijsten die de vereiste vakbekwaamheid (competenties) beschrijven. De inhoud van
deze competentievragenlijsten en de vragenlijsten schoolontwikkeling is op elkaar afgestemd.
De vragenlijsten zijn ook afgestemd op de standaarden voor leerkrachten en schoolleiders.
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Vakbekwaamheidsdossier
Elke medewerker beschikt over een vakbekwaamheidsdossier. Dit ‘staat’ naast het
personeelsdossier of maakt daar onderdeel van uit. Het personeelsdossier is het ‘zakelijk’
dossier van de werkgever (lees: bevoegd gezag). Het vakbekwaamheidsdossier is het ‘meer
persoonlijk’ dossier van de werknemer, onder verantwoordelijkheid van de werkgever. Het
vakbekwaamheidsdossier bevat in ieder geval: gegevens van de betrokkene, 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 vakbekwaamheidsdossier
aan.

3.4

Overlegstructuur

Onze overleggen hebben een belangrijke plaats binnen schoolontwikkeling. Hier voeren we
de dialoog over wat goed onderwijs is. Het proces van kwaliteitsborging en verbetering start
als het ware binnen onze overleggen. Daar vindt analyse en interpretatie van gegevens plaats,
waarna de vastgestelde veranderonderwerpen (groeithema’s) en vereiste vakbekwaamheden
(competenties) worden vastgesteld. Het proces 'eindigt' als het ware ook binnen deze
overleggen, omdat evaluatie weer binnen deze overleggen plaatsvindt.
Studiedagen
Kenmerkend voor deze dagen zijn de gezamenlijke onderwerpen die inhoudelijke verdieping
vragen. Er vindt ook gezamenlijke nascholing plaats. In maart/april is een studiedag ingericht
voor de organisatie van het nieuwe schooljaar
Teamoverleg
Het teamoverleg vervult een belangrijke rol binnen de kwaliteitszorg. Binnen dit overleg
worden veel fasen uit het proces van kwaliteitszorg uitgevoerd. Binnen het teamoverleg
bespreken we samen de veranderonderwerpen (groeithema’s) waar aan gewerkt gaat
worden. We stellen de bijbehorende doelen en uit te voeren activiteiten vast. Om de
voortgang van de ontwikkeling te volgen, zorgen we ervoor dat er regelmatig gerapporteerd
wordt tijdens het teamoverleg over de voortgang en over het effect van de
verbeteractiviteiten.
Bouwoverleg
We kennen twee bouw overleggen: onderbouw en bovenbouw. In deze overleggen komen
zowel inhoudelijk als organisatorische gespreksonderwerpen aan de orde.
Interne begeleiding
Vanuit de interne Begeleiding onderscheiden we diverse besprekingen die in hoofdstuk 2.5
worden verwoord.
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 leidinggevende en, al dan niet aangepast, vervolgens vastgesteld.
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Om de voortgang van de ontwikkeling te volgen voert de directeur voortgangsgesprekken en
functioneringsgesprekken. De directeur legt in alle groepen flitsbezoeken af om inhoudelijk
een indruk te krijgen van het werken in de groep. 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 omvat voortgangsgesprekken, functioneringsgesprekken,
beoordelingsgesprekken. Deze gesprekken zijn opgenomen in de planning van vier jaar. De
gesprekkencyclus bestaat uit twee 'soorten' gesprekken, te weten het functioneringsgesprek
en het beoordelingsgesprek. Deze gesprekken komen aan de orde binnen een cyclus van vier
jaar. Dit beleid is opgesteld door Stichting KempenKind.

3.5

Schoolontwikkeling in praktijk

Missie, visie en uitgangspunten bepalen
Als eerste stap op weg naar het nieuwe schoolplan hebben we de missie, visie en
uitgangspunten besproken, daar waar nodig aangepast, en weer opnieuw vastgesteld.
Zelfevaluatie
Voorafgaand aan de nieuwe schoolplanperiode hebben we 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. We hebben onderzocht (zie hoofdstuk 4,5 en 6)
hoe deze zich verhouden tot de basiskwaliteit en onze 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.
Beleidsplannen
Vanuit dit meerjarenbeleid worden er per schooljaar één of meerdere jaarplannen
geschreven met als doel de kwaliteit te verbeteren en te verduurzamen. De beleidsplannen
worden gemaakt in het programma Integraal. Elk afzonderlijk jaarplan beschrijft een
veranderonderwerp (groeithema). 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. We beschrijven daarbij ook welke
competenties nodig zijn om de gewenste kwaliteit te realiseren. Er wordt vastgesteld hoe we
kunnen weten (meten/merken) of we succes(sen) behaald hebben en wanneer en hoe we dat
gaan meten. 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 en de jaarplannen hoofdstuk 7 en de bijlage ‘Jaarplannen’.
Voortgang volgen
Om de voortgang en het effect van de uitvoering te volgen ondernemen we de volgende
activiteiten:
-

We analyseren na afname van de midden toetsen en eindtoetsen van CITO de
leeropbrengsten. Dit doet de I.B.-er met de leerkrachten voor de groep. De
schoolleider doet dit samen met de I.B.-er op leerjaar- en op schoolniveau.

Schoolplan 2015-2019 – BS De Vest -

17

-

We analyseren de overige opbrengsten en ken- en stuurgetallen die in verband
staan met de kwaliteit die de school in het betreffende schooljaar wil realiseren
De schoolleider onderzoekt de voortgang van de gewenste kwaliteit voor het
betreffend schooljaar, onder andere door middel van flitsbezoeken in de groepen.
Deze flitsbezoeken worden besproken met de leerkrachten.

Opbrengstgericht werken
Opbrengstgericht betekent: bewust, doelgericht, planmatig en resultaatgericht werken met
als doel de hoogst mogelijke opbrengst. Deze opbrengsten hebben niet alleen betrekking op
leerprestaties, maar ook op de sociaal-emotionele resultaten en de tevredenheid van ouders,
leerlingen.
Opbrengstgericht werken betekent dat opbrengsten worden gebruikt om het
onderwijsleerproces te verbeteren, zodat de leerprestaties toenemen. Hierin spelen
leerkrachtvaardigheden een grote rol.
Om opbrengstgericht werken te realiseren worden de volgende acties ondernomen:
- Bij de afname van methode gebonden toetsen na ieder onderdeel (hoofdstuk, blok,
thema) wordt door de leerkracht bekeken in welke mate de leerlingen de aangeboden
kennis en vaardigheden uit de methode beheersen. De leerkracht evalueert of de
leerlingen de doelen hebben behaald en welke extra uitdaging of ondersteuning nodig is
en past indien nodig het onderwijsaanbod aan.
- Na afname van de midden toetsen en eindtoetsen van CITO in januari en juni worden de
leeropbrengsten geanalyseerd. De leerkrachten doen dit voor hun eigen groep op
leerling -en groepsniveau. De intern begeleider (IB-er) doet dit op groep-, leerjaar -en
schoolniveau door middel van het analyseren van trendanalyses.
Deze analyse wordt in een teamvergadering aan het team gepresenteerd.
Op basis van de uitkomsten van de analyse worden gerichte acties ondernomen om
meetbare doelstellingen en activiteiten aan te passen.
- We analyseren de overige opbrengsten en ken- en stuurgetallen die in verband staan met
de kwaliteit die de school in het betreffende schooljaar wil realiseren
- De intern begeleider gaat twee keer per schooljaar op klassenbezoek. Tijdens de
klassenbezoeken kan naar verschillende zaken worden gekeken. Vanuit de leerkracht kan
worden ingegaan op een concrete begeleidingsvraag of er wordt een onderwerp gekozen
dat bij iedere leerkracht wordt bekeken.
In de nabespreking wordt besproken wat goed gaat en waar ontwikkelpunten liggen (bij
een begeleidingsvraag wordt tevens gezocht naar een oplossing). Met de leerkracht
worden concrete afspraken gemaakt om de ontwikkelpunten aan te pakken.
- ParnasSys:
Er wordt gebruik gemaakt van het leerlingvolgsysteem ParnasSys. Met behulp van
ParnasSys wordt de ontwikkeling van alle leerlingen op alle leer- en
ontwikkelingsdomeinen verzameld, geanalyseerd en geregistreerd.
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1-zorgroute
We doorlopen op school de cyclus van de 1-zorgroute. Deze cyclus bestaat uit de volgende
stappen (zie figuur a):
1. het evalueren en verzamelen van gegevens over leerlingen
2. het signaleren van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
3. het benoemen van de specifieke onderwijsbehoeften
4. het clusteren van leerlingen met gelijksoortige specifieke onderwijsbehoeften
5. het opstellen van een groepsplan
6. het uitvoeren van het groepsplan

1-zorgroute in tabelvorm

Sta p (4), 5, 6:
groeps pl a n

Sta p 1, 2, 3 (4):
groeps overzi cht

Fi guur a : De cycl us va n ha ndel i ngs geri cht werken met groeps pl a nnen ui t de 1 -zorgroute

Groepsoverzicht
Twee keer per jaar wordt een groepsoverzicht gemaakt. In het groepsoverzicht worden de
stappen 1, 2 en 3 van het handelingsgericht werken met groepsplannen doorlopen. Het
groepsoverzicht wordt ingevuld volgens vastgestelde afspraken.
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Groepsplan
Twee keer per jaar wordt een groepsplan opgesteld. Groepsplanperiode 1 duurt van
september t/m januari. Groepsplanperiode 2 duurt van februari t/m juni. Per
groepsplanperiode is er een tussenevaluatie en eindevaluatie. De tussenevaluatie vindt 10
weken na aanvang van het groepsplan plaats en de eindevaluatie 20 weken na aanvang van
het groepsplan.

Groepsbespreking
Twee keer per jaar vindt er een groepsbespreking plaats. Bij de groepsbesprekingen is de
intern begeleider en de groepsleerkracht aanwezig. De groepsbesprekingen hebben een
handelingsgericht karakter. De onderwijsbehoeften van de leerlingen en de clustering van de
leerlingen wordt besproken en er wordt bekeken hoe de leerkracht de komende periode
tegemoet komt aan de verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen in de groep.
Tevens wordt geëvalueerd of de in het vorige groepsplan gestelde doelen bereikt zijn en
welke aanpassingen de komende periode nodig zijn.
Leerlingbespreking
Drie keer per jaar vindt er een leerlingbespreking plaats. In de leerlingenbespreking worden
leerlingen besproken die vanuit de groepsbespreking aangemeld zijn omdat:
 zij herhaald onvoldoende profiteren van het groepsplan of hun
ontwikkelingsperspectief;
 De onderwijsbehoeften van de leerling onduidelijk zijn/blijven;
 Er sterke aanwijzingen of vermoedens zijn voor een ernstige problematiek of
stoornis.
Bij de leerlingbespreking is de intern begeleider, de leerkracht en een ambulant begeleider
aanwezig. De begeleidingsvraag (het handelen) van de leerkracht staat tijdens de
leerlingbespreking centraal.
OST-overleg
Indien nodig, zorgt de intern begeleider voor de toeleiding naar het Ondersteuningsteam
(OST). Hiervan is sprake indien de inspanningen op school – met de ouders – tot
onvoldoende resultaten hebben geleid óf indien er sprake is van ernstige zorgen of complexe
problemen. Bij het OST kunnen o.a. de volgende personen aanwezig zijn:
 Leerkracht
 Intern begeleider
 Ouder(s)
 Schoolmaatschappelijk werk
 Orthopedagoge
 Jeugdverpleegkundige
 Andere externe(n) op verzoek
De professionals in het OST maken een analyse van de situatie, op basis van de
onderwijsbehoefte van het kind, de handelingsvragen van de leerkracht en de eventuele
ondersteuningsbehoefte van de ouders.
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IGDI model
Op onze school wordt gewerkt met het IGDI model (interactieve, gedifferentieerde, directe
instructie). Tijdens elke instructieles worden de volgende fasen door de leerkracht
doorlopen:
Start les
• benoemen van lesdoel
• ophalen van voorkennis
• aangeven van lesopbouw
Interactieve groepsinstructie en begeleid inoefenen
 Onderwijzen in kleine stappen
 Geven van concrete voorbeelden
 Hardop denken
 Voordoen/demonstreren
 Uitleggen
Zelfstandige verwerking
 Differentiëren van activiteiten en oefenmateriaal naar niveau van de leerlingen
 Ervoor zorgen dat alle leerlingen direct aan de slag gaan
 Lopen van vaste serviceronde (leerlingen weten dat hun werk wordt gecontroleerd,
feedback)
 inzetten van coöperatieve werkvormen
Verlengde instructie
 Afstemmen op het niveau van de leerlingen
 Stellen van denk- en leervragen (denken-delen-uitwisselen), alle leerlingen denken na
 Ervoor zorgen dat didactisch hulpmateriaal aansluit bij het handelingsniveau van de
leerlingen
 Selecteren van opgaven (differentiëren naar hoeveelheid, tijd en moeilijkheidsgraad)
Afsluiting
 Bespreken van de samenwerking, werkhouding (procesfeedback)
 Bespreken van de inhoud van de opgaven (taakfeedback)
 Bevragen van de leerlingen: Wat heb je geleerd?
 Samenvatten en vooruitblik geven. Hoe gaan we verder met dit onderwerp?
Verantwoording
We vinden het van belang om ons tijdig en transparant te verantwoorden. We verantwoorden
ons in de eerste plaats met dit schoolplan. Dit plan wordt toegestuurd naar de
onderwijsinspectie en ligt voor iedereen ter inzage op school en staat op de website.
Daarnaast hebben we onze schoolgids. In de schoolgids beschrijven we in het k ort onze
plannen. De schoolgids ligt op school ter inzage en we publiceren de schoolgids op onze
website. Het laatste inspectieverslag wordt in concluderende vorm opgenomen in de
schoolgids. Het volledige inspectierapport wordt gepubliceerd op onze website en ligt op
school ter inzage. In onze jaarplannen beschrijven we de activiteiten die we gaan ondernemen
en de doelen die we daarmee willen bereiken.
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De schoolleiding verantwoordt zich door middel van het jaarverslag aan het bevoegd gezag.
We publiceren dit jaarverslag op onze website. Een papieren versie ligt op school ter inzage.
Passend onderwijs
Uitgangspunt van de school is dat er voor alle leerlingen een passend onderwijsaanbod
wordt gerealiseerd dat voldoet aan de onderwijsbehoefte van de betreffende leerling. Wij
streven ernaar dat leerlingen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen om goed te
kunnen functioneren in de maatschappij. Door passend onderwijs kunnen meer kinderen,
eventueel met extra ondersteuning, op onze school blijven. Mocht blijken dat de ingezette
interventies en alle extra hulp die wij op school kunnen bieden toch ontoereikend zijn voor
de ontwikkeling van het kind, dan wordt gezocht naar een passend aanbod met als
uitgangspunt thuisnabijheid.
In de notitie ‘Inrichting ondersteuning Passend Onderwijs binnen KempenKind’ wordt inzicht
geboden in de wijze waarop Onderwijsstichting KempenKind een samenhangend en dekkend
geheel van ondersteuningsvoorzieningen heeft ingericht. Het gaat daarbij vooral om de
vormgeving van de lichte ondersteuning binnen Onderwijsstichting KempenKind, het
Centrum Passend Onderwijs KempenKind en de ondersteuningsstructuur van de
basisscholen van KempenKind. Verder gaat de notitie in op de Toelaatbaarheidscommissie
SBO en de toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs.
In het document ‘Ondersteuningsplan 2014-2018 Stichting Samenwerkingsverband
Passend Onderwijs De Kempen’ wordt beschreven op welke wijze binnen het SWV PO de
Kempen inhoud wordt gegeven aan passend onderwijs voor alle leerlingen. Beide
documenten zijn leidend voor ons handelen.
- De schoolleider onderzoekt de voortgang van de gewenste kwaliteit voor het
betreffende schooljaar, onder andere door middel van flitsbezoeken in de groepen. Deze
observaties worden besproken met de leerkrachten.
- We stellen een jaarplan op waarin alle activiteiten in functie van kwaliteitszorg
opgenomen zijn. Het resultaat van de evaluaties wordt schriftelijk vastgelegd in de
opgestelde jaarplannen (binnen Integraal gebeurt dit bij het onderdeel plannen onder
“evaluatie”). De aanpak wordt bijgesteld indien uit verzamelde gegevens onvoldoende
blijkt dat van voldoende voortgang sprake is.
- Overige evaluatie-instrumenten die de school inzet, zijn:
 Trendanalyses
 Jaarverslag
 Methode gebonden toetsen
 Vaste evaluatiemomenten binnen teamvergadering op schooljaar gebonden
activiteiten
 Directieoverleg en directieoverleg met IB
 Elke twee jaar vindt een risico-inventarisatie plaats met behulp van de Arbomeester.
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Wetgeving
De school voldoet aan onderstaande wettelijke eisen.
Wet op het primair onderwijs, artikel 10 ‘Kwaliteit onderwijs’
Het bevoegd gezag draagt zorg voor de kwaliteit van het onderwijs op de school. Onder zorg dragen
voor de kwaliteit van het onderwijs wordt in elk geval verstaan: de zorg voor het personeelsbeleid,
voor zover het betreft de duurzame borging van de kwaliteit van het onderwijspersoneel en het
uitvoeren van het in het schoolplan, bedoeld in artikel 12, beschreven beleid op een zodanige wijze
dat de wettelijke opdrachten voor het onderwijs en de door het bevoegd gezag in het schoolplan
opgenomen eigen opdrachten voor het onderwijs, worden gerealiseerd.
Wet op het primair onderwijs, artikel 12 ‘Schoolplan’, een gedeelte van lid 1
Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het
onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het ……, het personeelsbeleid
en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het
onderwijs……………….
Wet op het primair onderwijs, artikel 12 ‘Schoolplan’, lid 3
Het personeelsbeleid, voor zover dat in het schoolplan tot uitdrukking wordt gebracht, omvat in elk
geval maatregelen met betrekking tot het personeel die bijdragen aan de ontwikkeling en de
uitvoering van het onderwijskundig beleid alsmede het document inzake evenredige
vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding, bedoeld in artikel 30 van de wet.
Wet op het primair onderwijs, artikel 12 ‘Schoolplan’, lid 4
Het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs omvat
in elk geval:
a. de wijze waarop het bevoegd gezag bewaakt dat die kwaliteit wordt gerealiseerd,
b. de wijze waarop het bevoegd gezag vaststelt welke maatregelen ter verbetering van de kwaliteit
nodig zijn, en
c. maatregelen en instrumenten om te waarborgen dat het personeel zijn bekwaamheid
onderhoudt.
Indicatoren uit het inspectiekader:
1. De school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van haar leerlingenpopulatie. (9.1)
2. De school evalueert jaarlijks systematisch de resultaten van de leerlingen. (9.2)
3. De school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces. (9.3)
4. De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten. (9.4)
5. De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces. (9.5)
6. De school verantwoordt zich aan haar belanghebbenden over de gerealiseerde
onderwijskwaliteit. (9.6)
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4. Beleidsterreinen
KempenKind vindt het van belang dat haar leraren goed in staat zijn onderwijs te geven dat
passend is bij de behoeften van de leerlingen nu en in de toekomst. In haar boven schoolse
beleid is KempenKind gericht op het versterken van de kwaliteiten van de leraar op de
onderdelen die in de visie genoemd staan. Met als doel kwalitatief goede leraren die zorgen
voor goed onderwijs voor alle leerlingen binnen KempenKind.
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Uit de SWOT analyse op schoolniveau komen onder andere onderstaande
beleidsterreinen naar voren:
1. Opbrengsten
We streven er naar om zowel de tussentijdse opbrengsten als de eindopbrengst wat
betreft lezen, taal en rekenen op niveau te brengen. Hiervoor ontwikkelen we een
schoolstandaard die afgestemd is op het resultaat wat we van onze populatie mogen
verwachten. Van belang hierbij is dat leerkrachten leren om op een effici ënte manier
af te stemmen op de onderwijsbehoeften van alle leerlingen in een combinatiegroep.
Verbetering van het klassenmanagement verdient aandacht met de focus op instructie
en zelfstandig werken.
Bij ontwikkelingsgericht werken ligt de focus op het borgen van de werkwijze en het
evalueren van de opbrengsten. Thema’s en leerdoelen worden vooraf gepland.
2. Ondersteuning
Van belang is het vroegtijdig signaleren van zorgleerlingen die extra ondersteuning
behoeven. De vaardigheden van de leerkrachten bewaken in relatie tot de
basisondersteuning. Bijlage: document: “Toeleiding naar extra ondersteuning”
3. Team
Op weg naar een professionelere cultuur. Leren van en met elkaar.
Beheersen van de werkdruk.
4. Ouderbetrokkenheid
Borgen van betrokkenheid van ouders en de toegankelijkheid van de school.
5. Visie
Schoolvisie en visie KempenKind integreren.
Verdere samenwerking Basisschool Sint Jan met Basisschool De Vest.
6. Leerlingen
Borgen van de leerling participatie: de wijze waarop leerlingen invloed uitoefenen op
regels en afspraken.
Voor meer informatie over de “SWOT-analyse”. zie hoofdstuk 6 Actuele interne en
externe ontwikkelingen. Aandachtspunten en doelen vanuit de beleidsterreinen, voor de
komende schoolplanperiode verwijzen we naar hoofdstuk 7 ‘Meerjarenbeleid’.
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4.1 Identiteit van de organisatie
Missie
Basisschool De Vest is een school waar iedereen zich ontwikkelt tot wie hij/zij kan en
wil worden.
Wij geloven in wat kinderen / collega’s /ouders kunnen in een geborgen en veilige sfeer
met bijzondere aandacht voor alle aanwezige competenties en groeimogelijkheden.
Visie
De wijze waarop wij werken aan onze Missie, of met andere woorden: onze
geloofsbelijdenis, wordt Visie genoemd. Op welke wijze willen wij onze Missie bereiken?
Hieruit zijn de volgende visie-uitspraken gedaan bij de totstandkoming van het vorig
schoolplan:
1. We worden een brede school
Leren doe je overal en is niet meer gebonden aan tijd en plaats. Het samenwerken
met educatieve partners( peuterspeelzaal, bibliotheek, BSO) zal een bijdrage
moeten leveren in de ontwikkeling van het kind. Op welke wijze de brede school
wordt gerealiseerd zal eerst visionair moeten worden opgezet.
2. We spreken elkaar aan op wat iemand kan ontwikkelen (adaptief werken).
Wij gaan uit van aanwezige competenties en groeimogelijkheden bij kinderen en
volwassenen. Dat betekent ruimte geven voor ontwikkelen en op zoek gaan wat in
de ontwikkeling nodig is. Iemand die zich kan ontwikkelen heeft zichtbaar plezier en
toont betrokkenheid.
3. Leerlingen en teamleden ontwikkelen een gezond en positief zelfvertrouwen. (SEO)
Binnen onze identiteit is het ontwikkelen van zelfvertrouwen een belangrijke
kernwaarde.
4. We leren van en met elkaar. Het delen van kennis en het verschil in elkaars
kwaliteiten vinden wij een bron van leren. Om dat leren te realiseren is goede
communicatie en observatie noodzakelijk.
5. We werken met het ABC-model als instructiemodel, zinvol en haalbaar
klassenmanagement en effectieve groepsplannen.
Het goed afstemmen van de leerstof wordt gerealiseerd door duidelijke
differentiatie zodat ieder kind wordt gestimuleerd om verder te groeien in zijn of
haar ontwikkeling.
Hierbij is de implementatie van 1-zorgroute noodzakelijk.
6. We maken bewust gebruik van de digitale evoluties.
Het gebruik van computers en digitale schoolborden biedt nieuwe mogelijkheden
voor leerkrachten en kinderen.
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Identiteit
Onze missie en visie zijn gebaseerd op een aantal (kern)waarden: essentiële en duurzame
idealen waar wij als team in geloven. Deze waarden blijven overeind, ook als de omgeving
verandert. Het vertalen van de missie en visie met de bijbehorende kernwaardes zal
duidelijk moeten worden in de beleidsvoornemens en beleidskeuzes.
Onze kernwaarden hebben we gevat in de volgende matrix:
Ontwikkelen

communicatie

SEO

samenwerking

veiligheid

zelfvertrouwen

geborgenheid

respect

vertrouwen

acceptatie

werken in goede sfeer

maximale uit het kind
halen

uitgaan van talenten

zorg

Daarnaast hebben we in onderstaande paragrafen ook belangrijke opvoedkundige waardes
verwoord: verdraagzaamheid, zelfverantwoordelijkheid, groepsbesef, begrip en
medemenselijkheid,
In ons dagelijks lesgeven willen wij de kinderen vrijheid, zelfstandigheid en
verantwoordelijkheid geven.
Wij zijn een katholieke basisschool. De manier, waarop wij met elkaar omgaan, wordt mede
bepaald door onze christelijke levensvisie, die onder andere tot uiting komt in
bijbelvertellingen, het bidden op school en in de catecheselessen en aandacht voor
Christelijke feestdagen. We hebben daarom aandacht voor de hele mens, aandacht voor
vrede en gerechtigheid en nemen ruimte voor levensbeschouwelijke zaken. Kinderen met
een andere levensovertuiging zijn welkom op onze school. We proberen alle leerlingen
respect bij te brengen voor verschillen tussen die levensovertuigingen.
Gerelateerde documenten
- Schoolgids

4.2 Onderwijs
Inrichting van het onderwijs
De organisatie van ons onderwijs is zo ingericht dat er gewerkt wordt overeenkomstig
artikel 8 lid 1-11 uit de WPO. Bij de inrichting van ons onderwijs leggen we onze eigen
accenten, die bepaald worden door de identiteit van de schoolorganisatie, zoals hierboven
verwoord in paragraaf 4.1. Hoe we dit concreet gestalte geven in de praktijk, hebben we
uitgewerkt in verschillende documenten zoals: schoolgids, ondersteuningsprofiel en het
document dat de organisatie van onze leerling ondersteuning beschrijft.
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Kerndoelen dekkend
Het leerstofaanbod op onze school omvat alle wettelijk voorgeschreven leer- en
vormingsgebieden. Binnen dit aanbod leggen we onze eigen accenten, 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.
School ondersteuningsprofiel
In het school ondersteuningsprofiel 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 schoolleiding stelt in
samenspraak met het team het school ondersteuningsprofiel op. Het school
ondersteuningsprofiel 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.
Gerelateerde documenten
- Schoolgids
- School ondersteuningsprofiel
- Vragenlijsten en tevredenheidspeilingen (van Integraal)

4.3 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
data gestuurd, 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 schoolleiding
oog voor alle betrokkenen bij de schoolorganisatie en voor het geboden onderwijs. De
schoolleiding beschikt over passende vakbekwaamheden. Het bestuur volgt en stimuleert op
effectieve wijze de kwaliteit van het onderwijs.
Organisatiebeleid
Op onze school voeren we een goed personeelsbeleid. De personeelsleden verzorgen vanuit
een gezamenlijke visie, gebaseerd op het schoolconcept (zie paragraaf 1 van dit hoofdstuk),
het onderwijs op onze school. Van hen 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 schoolleiding 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.
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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
- Formatieplan
- Professionaliseringsbeleid KempenKind

4.4 Communicatie
In onze communicatie streven we ernaar goed te luisteren, in te leven en feedback te geven
vanuit een professionele cultuur.We zijn ons ervan bewust dat goede communicatie
essentieel is en voortdurend de aandacht vraagt. We vinden het belangrijk om met alle
belanghebbenden (intern, extern) tijdig, adequaat en doelmatig te communiceren.
Interne communicatie
Interne communicatie vraagt een inspanning van alle betrokkenen. Er is bij ons 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
schoolleiding en leraren. De interne informatievoorziening draagt er aan bij dat teamleden
tijdig, open en volledig geïnformeerd worden.
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.
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.
Gerelateerde documenten
- Schoolgids
- Maandbrief
- Klachtenregeling
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4.5 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. Het schoolgebouw is
gedateerd en maakt investering in verbouwing of nieuwbouw noodzakelijk.
Gerelateerde documenten
- Huisvestingsplan
- (Meerjaren-) onderhoudsplan
- Arbo Meester 2

4.6 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
personele middelen worden voornamelijk door de schoolleiding ingezet. De materiële
middelen worden ingezet door middel van budgettering. Periodiek leggen we aan
belanghebbenden op transparante wijze verantwoording af over de doelmatige en
verantwoorde inzet van personele en materiële middelen.
Gerelateerde documenten
- Financieel beleidsplan
- Begrotingen (jaarbegroting en meerjarenbegroting)
- Jaarrekening
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5. Analyse huidige stand van zaken
De analyse van de huidige stand van zaken geeft ons zicht op waar we als school goed in zijn
en waar de risico’s en onze ontwikkelpunten liggen. Risico’s en ontwikkelpunten vragen de
komende schoolplanperiode aandacht. De sterke punten benutten we om in de komende
vier jaren de risico’s en ontwikkelpunten om te buigen in sterke punten. Aandachtspunten en
doelen voor de komende schoolplanperiode hebben we verwerkt in hoofdstuk 7
‘Meerjarenbeleid’.

5.1 Terugblik op de vorige schoolplanperiode
Tijdens de voorgaande schoolplanperiode zijn de volgende zaken gerealiseerd:
Jaarplan 2011-2012
1.Keuzetraject nieuwe taalmethode.
2.1-Zorgroute.
3.Effectief taalbeleid.
4.Opzet Brede School.
5.Project leren van en met elkaar.
6.Werken aan duidelijkheid.
Jaarplan 2012-2013
1.Voortgang 1-zorgroute.
2.Omgaan met verschillen.
3.Effectieve instructie en interactie door SVIB (School Video Interactie begel eiding).
4.Methodekeus: Vervolg taalmethode Taal-Actief 4 (inclusief spelling) en technisch- en
begrijpend lezen.
5.Trendanalyses.
6.Keuzetraject nieuw meubilair.
7.Voortzetting traject Brede School.
Jaarplan 2013-2014
1.Keuze traject nieuwe Rekenmethode.
2.Keuze traject nieuwe methode Aardrijkskunde.
3.Differentiatie A+ leerlingen, ‘School Aan Zet’.
4.Werken in de combinatiegroep 2/3.
5.Implementatie methodes taal, technisch lezen en begrijpend lezen.
6.Implementatie software taal, technisch lezen en begrijpend lezen. Hierbij het gebruik van
de Skool-mate.
7.School en Techniek. Benoeming techniekcoaches.
8.Invoering methode Engels in groep 6.
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Jaarplan 2014-2015
1. Insight Discovery; Wijze van communicatie d.m.v. kleuren. (1 studiedag)
2. Professionele cultuur; Verbinding met Insight Discovery, waarin kunnen we nog groeien?
3. Keuze traject nieuwe methode natuurkunde.
4. Implementatie nieuwe rekenmethode Pluspunt; 4. Gedurende zeker één jaar, externe
begeleiding.
5. Implementatie nieuwe aardrijkskundemethode Argus Clou.
6. Implementatie taal/lezen; Vraag gestuurd, alle mogelijkheden Nieuwsbegrip XL benutten.
7. Techniek invoering methode Techniek en Ik; Voortzetting inzet techniekcoaches,
vier dagdelen scholing gehele team.
8. Flitsbezoeken door de directeur.
9. Meerjarenplanning IB; Speerpunten: 1-zorgroute, differentiatie naar behoefte, inzicht in
leerlijnen.
10.Invoering methode Engels in groep 5.

5.2 Leerlingenpopulatie
Verdeling Leerling gewicht: Realisatie

Peildatum: 1 oktober

2012
Aantal

2013
%

Aantal

2014
%

Aantal

2015
%

Aantal

Totaal aantal leerlingen

211

199

176

162

Gewicht 0,3

17

14

12

10

Gewicht 1,2

0

0

0

0

194

185

164

152

0

0

0

0

Geen
Onbekend

Ondersteuningszwaarte

%

Peildatum: 1 oktober

Totaal aantal leerlingen op peildatum

176

Aantal leerlingen met een:
- Ontwikkelingsperspectief

2

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

16

- Dyscalculie

n.v.t.

- Motoriek

n.v.t.

- Gehoorproblematiek

n.v.t.

- Zichtproblematiek

n.v.t.
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5.3 Personeel (zie ook 2.7 Personeel)
Geslacht

Aantal

Man

3

Vrouw

15

Onbekend

0

Leeftijdcategorie

Aantal

< 20 jaar

0

20 – 30 jaar

0

31 – 40 jaar

5

41 – 50 jaar

2

51 – 60 jaar

8

> 60 jaar

3

Onbekend

0

WTF

Aantal

< 0,3

1

0,3 – 0,6

8

> 0,6

9

Onbekend

0

Personeelstype

Aantal

Niet onderwijs gevend (directeur,
IB-er, adm. medewerkster, 2
schoonmaaksters)

5

Onderwijs gevend

13

Onbekend

0

Dienstjaren school

Aantal

< 16

9

16 – 20

2

20 – 25

2

> 25

5

Onbekend

0
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Wij richten ons op de datum
van het rijksambtsjubileum

Dienstjaren incl. OOP

Aantal

<5

0

6 – 10

3

11 – 15

4

16 – 20

2

20 – 25

2

> 25

7

Inschaling

Aantal

LA

11

LB

1

AB

1

DB

1

Teamscholing:
Autisme 2011 en 2012
Met Sprongen Vooruit 2012-2015
Insight Discovery 2014
School en Techniek 2015
Scholing individueel
- zie document Overzicht Scholing Team.
- zie Professionaliseringsbeleid KempenKind.

Schoolplan 2015-2019 – BS De Vest -

34

5.4 (Zelf)evaluatie en tevredenheid
In oktober 2014 zijn met behulp van het kwaliteitsmanagementsysteem ‘Integraal’, module
van ParnasSys, verschillende vragenlijsten afgenomen. De scores voor de onderwerpen zijn
weergegeven in onderstaande tabel.
Evaluatie
Domein Onderwerp

ZE

OLP

Leefklimaat in de groep

OLP

AUD

Tevredenheid
INS

PTP

OTP

LTP

3.6

3.5

3.0

Leerklimaat in de groep

3.4

3.3

3.0

OLP

Instructie

3.4

OLP

Afstemming

3.4

3.4

3.0

OLP

Leerstofaanbod

3.3

3.4

2.5

OLP

Onderwijstijd

3.9

4.0

PO

Waarnemen en begrijpen

3.4

3.0

PO

Planmatig handelen

3.1

2.7

PO

Organisatie en aansturing

2.5

3.0

PO

Samenwerking met externen

2.5

PO

Leerlingenondersteuning

SC

Leefklimaat op school

3.8

SC

Werkklimaat op school

3.0

3.1

SC

Interne communicatie

3.0

3.0

SC

Visiegericht

2.3

2.9

SC

Persoonlijke betrokkenheid

SC

Aanvaarding

SMO

C ultuur

3.3

SMO

Informeren

3.7

KM

Voorwaarden voor kwaliteit

3.0

3.0

KM

Systeem voor zelfevaluatie

3.0

2.6

OM

Personeel

2.4

OM

Financiën

3.5

OM

Huisvesting en voorzieningen

3.7

OM

Administratie en procedures

3.7

IM

Presentatie

3.5

IM

Resultaten onderwijs

3.2

3.0

3.8

3.5

2.9
4.0

3.5

3.3

3.3

3.7
3.4
3.3

3.4
3.2

2.9

3.4

3.0

3.1

3.2

3.2

3.4

3.6

3.3

3.4

3.6

4.0

2.7

LEGENDA
Domein
OLP
PO
SC
SMO

Vragenlijsttype
Onderwijsleerproces
Planmatige ondersteuning
Schoolcultuur
Samenwerking met Ouders

ZE
AUD
INS
PTP

Zelfevaluatievragenlijst
Auditorenvragenlijst
Inspectievragenlijst
Personeelstevredenheidspeiling
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LEGENDA
KM
OM
IM

Kwaliteitsmanagement
Organisatiemanagement
Imago

OTP
LTP

Domein (o)
OLP (o)
Onderwijsleerproces
SK (o)
Schoolklimaat
LA (o)
Leerstofaanbod
OT (o)
Onderwijstijd
ZEB (o)
Zorg en begeleiding
KZ (o)
Kwaliteitszorg

Oudertevredenheidspeiling
Leerling tevredenheidspeiling

Domein (o)
IC (o)
Interne communicatie
CMO (o) Communicatie met ouders
CME (o)
Contacten met externen
SO (o)
Schoolontwikkeling
OB (o)
Organisatiebeleid
IM (o)
Imago

5.5 Schoolprofielen
De tevredenheidspeilingen van oktober 2014 zijn als bijlage toegevoegd. Daarbij is de sociale
veiligheid als goed te kwalificeren naar aanleiding van de resultaat.

5.6 Tussentijdse Opbrengsten
6 Vaardigheidsscore ten opzichte van de inspectienorm
Jaar
C ITO Begrijpend lezen

C ITO Drie-Minuten-Toets

Gew

11/1
2

M

9%

11/1
2

E

9%

12/1
3

M

8%

12/1
3

E

8%

13/1
4

B

7%

13/1
4

M

7%

13/1
4

E

7%

14/1
5

M

7%

11/1
2

M

9%

11/1
2

E

9%

12/1
3

M

8%

12/1
3

E

8%

1

2

3

-5.2

4

5

6

7

8

12.3

32.9

33.4

51.9

58.6

34.1

33.7

43.2

56.9

22.1
13.4

1.8

19.8
48.7
15.2

3.7

32.0

41.7

25.0

37.0

46.2

16.3

30.3

34.5

48.5

58.5

45.7

71.9

79.7

92.8

102.9

54.1

76.1

80.8

94.8

50.5

66.7

82.1

89.2

60.0

75.3

86.3

92.9

23.4
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100.7

Jaar

C ITO Rekenen voor kleuters

C ITO Rekenen-Wiskunde

C ITO Spelling

Gew

1

2

3

4

5

6

7

8
95.6

13/1
4

M

7%

24.4

58.3

73.3

86.7

91.3

13/1
4

E

7%

42.2

66.4

78.5

86.4

94.1

14/1
5

M

7%

21.1

57.1

73.8

84.1

86.2

11/1
2

M

9%

11/1
2

E

9%

69.9

105.0

12/1
3

M

8%

71.2

83.2

12/1
3

E

8%

78.1

92.4

13/1
4

M

7%

13/1
4

E

7%

14/1
5

M

7%

11/1
2

M

9%

45.3

57.8

76.4

87.9

102.3 114.4

11/1
2

E

9%

47.4

65.9

80.5

92.6

106.9

12/1
3

M

8%

37.9

54.3

80.7

86.9

103.3 113.0

12/1
3

E

8%

47.3

66.3

86.0

13/1
4

B

7%

13/1
4

M

7%

13/1
4

M

7%

13/1
4

E

7%

13/1
4

E

14/1
5

97.8

89.4

89.1
80.2

99.8
93.8

109.0
132.8
54.6

75.7

92.7

103.5

7%

67.9

81.4

98.3

105.8

M

7%

132.7 178.2

14/1
5

M

7%

77.0

91.7

104.5 112.8

11/1
2

M

9%

106.9 118.8 129.1 135.2 139.3

11/1
2

E

9%

115.5 123.0 132.4 137.8

12/1
3

M

8%

113.0 120.5 127.5 136.2 142.2

12/1
3

E

8%

118.0 122.3 132.1 138.4

13/1
4

M

7%

114.1 124.3 128.9 135.7 140.7

160.1
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Jaar

C ITO Taal voor kleuters

C ITO Woordenschattoets

Gew

1

2

3

4

5

6

7

13/1
4

E

7%

119.6 123.4 132.7 139.0

14/1
5

M

7%

217.0

14/1
5

M

7%

11/1
2

M

9%

11/1
2

E

9%

50.8

79.0

12/1
3

M

8%

54.1

64.6

12/1
3

E

8%

68.4

73.9

13/1
4

M

7%

13/1
4

E

7%

14/1
5

M

7%

13/1
4

M

7%

44.1

60.7

65.1

80.1

87.2

13/1
4

E

7%

53.2

70.1

65.2

84.3

87.6

14/1
5

M

7%

56.3

57.0

72.9

74.1

90.8

8

125.8 130.0 135.2 142.1
73.0

70.8
68.7

77.9
70.2

LEGENDA
BT = betrokkenheid
WB = welbevinden
SI = sociaal initiatief ZE = Sociale flexibiliteit
SA = sociale autonomie IB = impulsbeheersing IL= inlevingsvermogen

5.7 Sociale Vaardigheden
In groep 1-2 wordt de methode “Kijk” gebruikt.
Komend schooljaar wordt een methode gekozen voor SEO.
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98.8

99.7

5.8 Eindopbrengsten
CITO Eindtoets

2011/2012

2012/2013

2013/2014

12%

11%

4,9%

Aantal leerlingen in leerjaar 8

25

27

41

Aantal deelnemers aan toets

25

27

41

Taal

74,9

71,9

70,2

Rekenen

44,6

40,6

38,3

Studievaardigheden

32,3

29,0

29,0

Totaalscore

533,2

535,3

533,2

535,8

2011/201
2

2012/201
3

2013/201
4

2014/201
5

Kleutergroep verlenging

3.1%

0.0%

0.0%

6.7%

Doublures leerjaar 3-8

1.4%

1.1%

1.1%

0.6%

Leerlingen ouder dan 12 jaar

2.3%

1.4%

3.0%

1.1%

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%

Uitstroom leerjaar 8 naar LWOO of PRO

0.0%

0.5%

0.0%

0.0%

Uitstroom naar SBO

0.0%

0.0%

0.5%

0.5%

Uitstroom naar SO

0.4%

0.0%

0.5%

0.0%

Uitstroom naar BAO

0.0%

1.4%

0.9%

0.5%

Instroom vanuit BAO

0.5%

1.4%

1.5%

1.8%

Terugplaatsing vanuit SBO

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

Terugplaatsing vanuit SO

0.0%

0.5%

0.0%

0.0%

Leerlingen met een indicatie

1.4%

1.9%

1.0%

0.6%

Percentage gewogen leerlingen

2014/2015

5.9 Kengetallen onderwijs
Doorstroming
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5.10 Functioneren leerlingen in het VO
Onze leerlingen stromen grotendeels uit naar het Pius X-College in Bladel en het Rythovius
College in Eersel. Incidenteel gaan er leerlingen naar het Sondervick College in Veldhoven.
Aan de overgang BAO/VO wordt in groep 8 op diverse manieren aandacht besteed. In alle
gevallen vindt overdracht plaats via het Digitaal Onderwijskundig Rapport én een warme
overdracht tussen leerkracht BAO en brugklascoördinator VO. In het eerste brugklasjaar
vindt er halverwege het schooljaar opnieuw overleg plaats tussen VO en BAO over het
functioneren van de toegelaten leerlingen. Over het algemeen worden onze verwijzingen
naar het VO als goed beoordeeld.
De rapporten van oud leerlingen worden tot zeker drie jaar naar het BAO gestuurd en
besproken.
Enige tijd geleden heeft een overleg tussen BAO en VO plaatsgevonden m.b.t. op- en
afstroom. Hierbij werd onze school als positief beoordeeld op afstroom.
Zie ook kwaliteitskaart ‘Overgang BAO-VO’

5.11 Rapportages van derden
Op 6 februari 2014 heeft een visitatiecommissie onze school bezocht. Deze commissie
bestond uit twee collega-directeuren en een medewerker vanuit het Organisatiebureau
Impact. De commissie had onderstaande bevindingen. De ontwikkelpunten zijn verwerkt in
hoofdstuk 7: Strategische doelen.
De visitatie kende een positief en constructief verloop. De Vest is een school met een hecht
team van betrokken leerkrachten en leiding. Aan alles is merkbaar dat het team hard werkt
aan goed en steeds beter onderwijs. Zoals de ouders het typeren: ‘een fijne school, veilig,
gemoedelijk en laagdrempelig’. De school is qua fysieke inrichting al langere tijd aan
verbetering toe, een punt dat de volle aandacht heeft van de directie.
Er wordt door het team veel aangepakt, zeker met betrekking tot vernieuwingen op
onderwijsgebied en teamscholing. De cultuur op de school wordt door het team
omschreven als familiecultuur, waarbij het team zelf de uitdrukkelijke wens (‘honger’) heeft
om naar een meer professionele cultuur toe te groeien.
In de visitatie heeft dit dan ook een extra accent gekregen.
Als belangrijke ontwikkelpunten ziet het visitatie-team (VT) daarnaast de sturing op
persoonlijke ontwikkeling van de leerkrachten en de manier waarop ouders als partners
worden betrokken bij beleidsvorming.
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5.12 Toezichtsarrangement onderwijsinspectie
Door de onderwijsinspectie is per 15 april 2014 het volgende toezichtsarrangement
toegekend: basisarrangement. Naar aanleiding van de eindopbrengsten 2014, die onder het
gemiddelde vielen,
is het toezichtskader gewijzigd in: basisarrangement met attendering.

6. Actuele interne en externe ontwikkelingen
Bij de toekomstige ontwikkeling van onze school spelen we in op diverse externe en interne
ontwikkelingen. In dit hoofdstuk schetsen we deze ontwikkelingen. Consequenties voor de
komende schoolplanperiode worden verwerkt in hoofdstuk 7 ‘Meerjarenbeleid’.
De SWOT-analyse is een breed toegepaste manier om kansen en bedreigingen voor en
sterkten en zwakten van de school in beeld te brengen. Een SWOT-analyse wordt
uitgevoerd door de sterkten en zwakten (Engels: Strenghts en Weaknesses) in een
confrontatiematrix samen te brengen met de kansen en bedreigingen (Engels: Opportunities
and Threats).

SWOT analyse basisschool De Vest
STERK

Cluster 1Opbrengsten
1. Tussenresultaten zijn goed
op alle vakgebieden.
INTERN

2. Nieuwe methoden voor
rekenen en taal/spelling,
voortgezet technisch lezen,
begrijpend lezen en
aardrijkskunde; techniek en
Ik
3. Teamscholing: Autisme, met
Sprongen vooruit,
Techniek en Ik goed voor de
doorgaande lijn.
4. Beredeneerd aanbod groep
1-2 is gekoppeld aan SLOdoelen, uitgewerkt in
“Kijk”,

ONTWIKKELPUNT

Cluster 1Opbrengsten
1. Dalende trend Cito-score
verhogen en
koppelen aan adaptief
onderwijs.
2. kennis over leerlijnen van
verschillende vakgebieden
3. Optimaal toepassen effectieve
instructie.
4. Toepassen van verschillende
strategieën voor denken en
leren
5. Bepalen van
schoolstandaarden m.b.t.
opbrengsten, hogere
realistische doelen stellen.
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5. Positieve ontwikkeling
Opbrengst gericht werken
en denken.
6. Kwaliteit van afstemmen (van
aanbod, instructie,
verwerking, tijd,
beredeneerd aanbod
differentiatie )
Cluster 2 Zorg
1. Cyclische kwaliteitszorg
(1-zorgroute): planmatig
uitvoeren van de zorg en het
evalueren van de effecten
van de zorg;
2. Trendanalyse voor
afstemming onderwijsaanbod
en opbrengsten.
Cluster 3 Team
1.

Persoonlijke
betrokkenheid team

2. Wij waarderen en
respecteren elkaar, veilige
werkomgeving.
3. Goede communicatielijnen
naar ouders (inventariseer
welke lijnen).
4. Advisering VO kwalitatief
goed.
5. Samenwerking met
verschillende verenigingen.
Cluster 4
Ouderbetrokkenheid
Ouders ervaren de school als
laagdrempelig/toegankelijk

6. Vastleggen sociale
opbrengsten. Landelijk
genormeerd.
7. Verandering rapportage:
(prioriteit!)
Cluster 2 Zorg
1. Beredeneerd aanbod voor
zorgleerlingen groep 1-2
verder uitwerkten.
2. Verbetering waardering door
ouders op het gebied van
leerling ondersteuning. (door
bijv. talentengesprek,
vragenlijst ouders) Educatief
partnerschap.
3. Ontwikkelingsperspectief
zorgleerlingen vaststellen.
4. Signaleren en diagnosticeren
van zorgleerlingen.
Bijvoorbeeld: welke spelling
categorieën moeten extra
worden geoefend.
5. Vaardigheden leerkrachten in
relatie tot basisondersteuning
(document: Toeleiding naar
extra ondersteuning).
Cluster 3 Team
1. Opstarten traject MT.
2. Beheersen van werkdruk door
prioritering beleid, kijken naar
eigen flexibiliteit en
competenties.
3. Streven naar een
professionelere cultuur
4. Inventariseren
veiligheidsbeleving team.
5. Bijhouden ICT-vaardigheden
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6. Nascholingsplan koppelen aan
schoolplan
7. Eenduidigheid pedagogisch
handelen
Cluster 5 Leerling
1. Zelfsturing als inzet bij de
weektaak. Kinderen hebben
daarbij een hoge mate van
eigen verantwoordelijkheid

2. Positieve waardering door
kinderen over leerkrachten en
schoolklimaat.

8. Opzetten gesprekkencyclus

9. Borging en archivering van
beleid en afspraken.
Cluster 4 Visie
1.

Schoolvisie en visie
KempenKind integreren in
eigen identiteit.

2. Verder samenwerking bs De
Vest en St.Jan Duizel. (Zie
overeenkomsten uit dit
document).
Cluster 5 Leerlingen
1. Leerlingen hebben een
passende invloed op
ontwikkelingen van en binnen
de school.
2. Waardering kinderen op
vakgebieden taal en rekenen
verhogen. Uitgaan van beleving.
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KANS

Cluster 1 Brede school

EXTERN

1. PsZ en NummerEen: groeien
naar inhoudelijke
samenwerking.
2. Samenwerking bibliotheek:
dagelijkse leespromotie.
3. Duidelijkheid ontwikkeling
Brede school.

Cluster 2 Samenwerking
externen

BEDREIGING

Cluster 1 Ontwikkelingen

1. Leerlingenkrimp. Gevolg:
Verminderde financiën
knelpunten formatie en
groepsverdeling.
2. Snelheid van nieuwe
ontwikkelingen.
3. Inrichting ICT infrastructuur
en sociale media (als kans en
bedreiging.)
4. Tijdsbesteding van ouders is
anders. Op welke wijze
ouderhulp vergroten.

1. Verdere samenwerking Jeugd
en Gezin
2. Voortgezet onderwijs,
consolideren Taal- en
Rekenbrug.
3. Samenwerking Basis Speciaal
Onderwijs. (Centrum
Passend Onderwijs)
Cluster 3 Voorwaarden
1. Huisvesting
2. Wisselen van leerkrachten in
de diverse groepen als kans.

De conclusies hebben geleid tot plannen voor de komende schoolplanperiode. Deze plannen
hebben we verwerkt in de eerste paragraaf van hoofdstuk 7, strategische opties.
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7. Meerjarenbeleid
7.1 Strategische opties basisschool De Vest
Confrontatie analyse - Strategische opties bepalen
Op basis van de clusters wordt per cluster een strategische optie bepaald. Dit is een ruwe
schets van het plan dat uitgevoerd moet gaan worden. In deze optie moeten de betreffende
sterkten of zwakten aangepast worden, zodat geanticipeerd kan worden op de kansen of
bedreigingen. Bij het bepalen van een strategische optie moet altijd rekening gehouden
worden met een bepaald strategietype zoals die onderstaand in kleur zijn vermeld.
Onderstaande tabellen geven aan of de clustering zoals dat gehanteerd is bij de SWOTanalyse kan worden gematched met bepaalde strategische opties. Mocht dat het geval zijn
dan worden de bijhorende acties verwoord en met het team worden de prioritering in
schooljaren uitgezet. Mochten er een overlap zijn van acties dan wordt er alleen maar
verwezen naar een desbetreffende strategische optie.
Legenda:

Groeistrategie
Verdedigingstrategie
Verbeterstrategie
Probleemstrategie

Cluster 1 Opbrengsten
Strategische optie (S-O:
sterkte versus kans)

Actie

20152016

In het kader van combinatiegroepen
moet Directe Instructie goed staan:
ophalen van verworvenheden. (Kennis
en vaardigheden).

X

Mogelijkheid bieden aan elke leerkracht
voor het volgen van
ondersteuningstraject vanuit SBO De
Piramide om verworvenheden op te
doen betreffende het lesgeven in
combinatiegroepen

X

20162017

20172018

X

X

Groeistrategie: hoe kunnen
interne sterktes worden ingezet
om in te spelen op externe kansen?
1.

Opbrengsten
Kwaliteit van afstemmen (van
aanbod, instructie, verwerking,
tijd : klassenmanagement
(DI en zelfst. Werken)
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20182019

Strategische
optie
(S-T: Actie
Sterkte versus bedreiging)

20152016

20162017

20172018

20182019

X

X

X

20152016

20162017

20172018

20182019

20152016

20162017

20172018

20182019

X

X

X

X

Verdedigingsstrategie: hoe kunnen
interne sterktes worden gebruikt
om externe bedreigingen te
counteren?
2.

Opbrengsten
Tussenresultaten zijn goed op
alle vakgebieden :
leerlingenkrimp

Ontwikkeling competenties werken in
combinatiegroepen. Zie SO.

3.

Opbrengsten
Tussenresultaten zijn goed
(aanbod, instructie, verwerking,
tijd) : formatie en financiën

Kleine scholenproblematiek onder de
aandacht brengen op stichtingsniveau.

Strategische optie (W-O: Actie
zwakte versus kansen)
Verbeterstrategie: hoe kunnen
interne zwaktes worden
geneutraliseerd door in te spelen
op externe kansen?
Geen Opmerkingen

Strategische optie (W-T: Actie
zwakte versus bedreiging)
Probleemstrategie: hoe kunnen
interne zwaktes worden
geneutraliseerd of overwonnen
door externe bedreigingen te
counteren?
4.

Opbrengsten
Dalende trend eind Cito-score
: leerlingenkrimp / verminderde
financiën

5.

Opbrengsten
Dalende trend Cito-score :

Bepalen
schoolstandaarden
voor
tussenresultaten, analyseren en bepalen
interventie.
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formatie en financiën
6.

Opbrengsten
Toepassen van verschillende
strategieën voor denken en
leren : leerlingenkrimp

Zie Groeistrategie
Inventarisatie en onderzoek leerstijlen

X

Cluster 2 Zorg
Strategische
optie
(S-T: Actie
Sterkte versus bedreiging)

20152016

20162017

20172018

X

X

X

X

X

X

Verdedigingsstrategie: hoe kunnen
interne sterktes worden gebruikt
om externe bedreigingen te
counteren?
1.

2.

3.

Zorg
Kwaliteitszorg (1-zorgroute) =
planmatig uitvoeren van de
zorg en het evalueren van de
effecten van de zorg :
leerlingenkrimp

Zorg
Kwaliteitszorg 1-zorgroute) =
planmatig uitvoeren van de
zorg en het evalueren van de
effecten van de zorg : formatie
en financiën

Zorg
Kwaliteitszorg 1-zorgroute) =
planmatig uitvoeren van de zorg
en het evalueren van de effecten
van de zorg : formatie en
financiën

Betreft afstemming, didactische
competentie, organisatorische
competentie,
Zie document: Ondersteuningsplan
Passend Onderwijs

Betreft afstemming, didactische
competentie, organisatorische
competentie,
Zie document: Ondersteuningsplan
Passend Onderwijs

Zie 2 Zorg.
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20182019

Strategische optie (W-O: Actie
zwakte versus kansen)

20152016

20162017

20172018

20182019

20152016

20162017

20172018

20182019

Verbeterstrategie: hoe kunnen
interne zwaktes worden
geneutraliseerd door in te spelen
op externe kansen?
Geen opmerkingen

Strategische optie (W-T: Actie
zwakte versus bedreiging)
Probleemstrategie: hoe kunnen
interne zwaktes worden
geneutraliseerd of overwonnen
door externe bedreigingen te
counteren?

1.

Zorg
Beredeneerd aanbod voor
zorgleerlingen groep 1-2
onvoldoende uitgewerkt

2.

Zorg
Analyseren van geconstateerde
problematiek bij leerlingen :
leerlingenkrimp

Werkwijze vastleggen in groepsplan
(koppeling groepsoverzicht naar
groepsplan)

X

Diagnostisch gesprek voeren en
vastleggen in Parnassys.
Op schoolniveau vastleggen wanneer
diagnostisch gesprek.

X

Schoolplan 2015-2019 – BS De Vest -

48

Cluster 3 Team
Strategische optie (S-O: Actie
sterkte versus kans)

20152016

20162017

20172018

20182019

20152016

20162017

20172018

20182019

Groeistrategie: hoe kunnen
interne sterktes worden ingezet
om in te spelen op externe
kansen?

Geen opmerkingen

Strategische optie (S-T: Actie
Sterkte
versus
bedreiging)
Verdedigingsstrategie: hoe
kunnen interne sterktes
worden gebruikt om externe
bedreigingen te counteren?
3.
1.Team
Teamscholing Techniek

Borgen en toepassen

202
0202
1

X

20152016

Strategische optie (W-O: Actie
zwakte versus kansen)

20162017

20172018

20182019

Verbeterstrategie: hoe
kunnen interne zwaktes
worden geneutraliseerd door
in te spelen op externe
kansen?

1.

020202
1

Geen opmerkingen
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20152016

Strategische optie (W-T: Actie
zwakte
versus
bedreiging)

20162017

20172018

20182019

X

202
0202
1

Probleemstrategie: hoe
kunnen interne zwaktes
worden geneutraliseerd of
overwonnen door externe
bedreigingen te counteren?
1.

Team
ICT-vaardigheden
leerkracht : ICT inrichten
infrastructuur

2.

Team
Continuïteit, teamgrootte,
formatie, werken in
combinatiegroepen als
gevolgen van
leerlingenkrimp :
inventariseren
veiligheidsbeleving

3.

Team
Werkdruk :
leerlingenkrimp / formatie
en financiën

ICT-vaardigheden leerkrachten ontwikkelen
en koppelen aan didactiek

202
0202
1

Zie SO

Inzet competenties: Planmatig werken,
prioriteren, overzicht,

X

202
0202
1

X

202
0202
1

Jaarplan en schoolagenda.
Jaartaakgesprek
Focus op kerntaak leerkracht.

4.

Team
Nascholingsplan :
leerlingenkrimp / formatie
en financiën

Opstellen scholingsplan: Nascholing in dienst
van schoolontwikkeling.
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Cluster 4 Ouders
Strategische optie (S-O:
sterkte versus kans)

20152016

Actie

20162017

20172018

20202021

Groeistrategie: hoe kunnen
interne sterktes worden
ingezet om in te spelen op
externe kansen?
1.

Ouderbetrokkenheid
Ouders ervaren de school
als laagdrempelig :
verbreden
ouderbetrokkenheid

2.

Ouderbetrokkenheid
Ouders ervaren de school
als laagdrempelig :
ontwikkeling Brede
school

Borgen van laagdrempeligheid. Onderzoek
huidige en gewenste situatie. Educatief
partnerschap, ook doortrekken naar Brede
School. Opzetten overlegstructuur bij
aansluiting PsZ.

202
0202
1

X

202
0202
1

Zie 1Ouderbetrokkenheid.

Cluster 5 Brede School
Strategische optie (S-O:
sterkte versus kans)

20152016

Actie

20162017

20172018

20202021

Groeistrategie: hoe kunnen
interne sterktes worden
ingezet om in te spelen op
externe kansen?
1.

Samenwerking Brede
school
PsZ groeien naar
inhoudelijke
samenwerking :
afstemming en
implementatie

Beleid VVE opstellen
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20202021

7.2 Meerjarenplanning
Onderstaande items konden niet worden opgenomen in de Strategische opties, maar zijn
wel belangrijk voor de komende jaren.
Sterk
Cluster 1 Opbrengsten
Nieuwe methoden voor rekenen en taal/spelling, voortgezet technisch lezen, begrijpend
lezen en aardrijkskunde; techniek en ik
Trendanalyses = middel zodat je een betere focus krijgt op de leerlingen
Cluster 5 Leerling
Positief en veilig schoolklimaat
Cluster 3 Team
Advisering VO kwalitatief goed. Borgen van resultaten oud-leerlingen
Goede communicatie ouders op welke gebieden?
Ontwikkelpunten
Cluster 1 Opbrengsten
Rapportage: prioriteit!
Vastleggen sociale opbrengsten. Landelijk genormeerd.
Cluster 2 Zorg
Ontwikkelingsperspectief zorgleerlingen
Bijlage 1 van Ondersteuningsplan Passend Onderwijs De Kempen is leidend voor de acties in
de jaarplannen.
Cluster 3 Team
Streven naar een meer professionele cultuur
Cluster 5 Leerlingen
Leerlingen hebben een passende invloed op ontwikkelingen van en binnen de school. (20152016).

Jaarplan 2015-2016
Speerpunten schooljaar 2015-2016
Naar aanleiding van het schoolplan worden onderstaande speerpunten in het
beleidsplan opgenomen:
- Teamscholing: werken in combinatiegroepen.
- Rapportage
- Instrument Sociale opbrengsten
- Voeren van diagnostische gesprekken
- Afstemming kwaliteitszorg/zorgplan
- Borging Techniek
- Leerlingenraad
- Professionelere cultuur
- beleid VVE opstellen
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8. Nawoord

Dit schoolplan is tot stand gekomen dankzij de input van teamleden en
Medezeggenschapsraad. Naast een aantal hoofdstukken die beschrijvend van aard zijn, is de
SWOT-analyse uitvoerig besproken en van daaruit aanvullingen verwoord. Daarna zijn de
strategische opties en de bijbehorende actiepunten doorgenomen. De prioritering van de
actiepunten zijn vervat voor de komende drie jaar. Het vierde jaar wordt gebruikt voor
afronding van actiepunten.
Het schoolplan dient een levendig document te zijn. Elk jaar (of indien nodig ook eerder) zal
dit plan dan ook als leidraad worden genomen voor een nog vast te stellen jaarlijks
beleidsplan. Dit beleidsplan wordt met het team opgesteld en benoemt de actiepunten in een
PDCA-cyclus. Hiervoor wordt eerst de jaarkalender opgesteld. Binnen het beleidsplan wordt
tevens verwoord wat de relatie is met het schoolplan en de visie van de school en Stichting
KempenKind. Op deze wijze worden de verschillende beleidsdocumenten met elkaar
verbonden.
Het schoolplan is digitaal op de website in te zien.
Marcel Roks, juni 2015
Meerscholendirecteur De Vest en St.Jan Duizel
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9. Vaststellingsverklaring Schoolplan 2015-2019
School:

basisschool De Vest

Adres:

Hofveld 4

Postcode en plaats: 5528 AV Hoogeloon

Het schoolplan is besproken in de teamvergadering van
d.d. ______________

Handtekening directeur _____________________

Het schoolplan is besproken in de vergadering van de MR en de MR stemt in met positief
advies.

d.d. ______________ Handtekening voorzitter MR _______________

Het schoolplan is vastgesteld door het bevoegd gezag van bovengenoemde school

Plaats _______________________________ d.d. ________________

Naam _____________________

Functie _____________________

Handtekening ____________________

Wet op het primair onderwijs, artikel 16 ‘Vaststelling schoolplan en schoolgids’
1. Het bevoegd gezag stelt ten minste eenmaal in de 4 jaar het schoolplan vast.
2. Het bevoegd gezag zendt het schoolplan dan wel de wijzigingen daarvan en de schoolgids
onmiddellijk na de vaststelling aan de inspecteur.
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