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VOORWOORD
Voor u ligt het schoolplan 2015 – 2019 van Katholieke Jenaplanschool “de Klimboom”.
Dit schoolplan is een beleidsdocument waarin we aangeven welke keuzes we hebben gemaakt voor
het onderwijs op Katholieke Jenaplanschool “de Klimboom”.
De algemene doelen van onze school zijn vertaald naar de dagelijkse praktijk: hoe wordt het onderwijs
ingericht en hoe wordt dat georganiseerd.
Het schoolplan is een levend document ten behoeve van de school zelf en tevens een wettelijk
document waarin verantwoording wordt afgelegd ten behoeve van leerlingen, ouders, de Scholengroep
Katholiek Onderwijs Flevoland Veluwe en de onderwijsinspectie.
Bij dit alles willen wij dat het volledige team met elkaar in gesprek blijft over de vraag wat verbeterd kan
worden en hoe dat te realiseren is. Om de kansen die het schoolplan biedt te kunnen benutten, zullen
alle teamleden zich voor het algemene beleid van de school verantwoordelijk moeten voelen. Dit
vereist derhalve denkkracht, ervaring en inzet van het gehele team en niet alleen van de schoolleiding.
In het plan is aangegeven welke doelstellingen “de Klimboom” de komende vier jaren wil bereiken. Het
schoolplan is gekoppeld aan de jaarbeleid cyclus. In combinatie met de jaarlijkse evaluatie van het
gevoerde beleid ontstaat er zo een cyclisch proces van beleidsontwikkeling (plan), uitvoering (do),
evaluatie (check) en bijstelling (act) van het beleid.
Schoolplan

Jaarverslag

Schooljaarplan

Evaluatie
valuatie

Het schoolplan beoogt aan ouders, inspectie, Stichting SKO, het team van “de Klimboom” en leerlingen
duidelijkheid te geven over wat we willen bereiken met het onderwijs op onze school en hoe we dat in
de dagelijkse praktijk vorm zullen geven. De praktische uitwerking van dit plan en de algemene
schoolinformatie is opgenomen in de schoolgids.

De volgende documenten en bijeenkomsten zijn gebruikt bij de samenstelling van dit schoolplan:







ZER analyse
schoolprofiel
Medewerkers tevredenheidsonderzoek
Ouder tevredenheidsonderzoek
Risico, Inventarisatie en Evaluatierapport
Teambijeenkomsten

Deel I van dit schoolplan heeft betrekking op het schoolniveau.
Deel II van dit plan heeft betrekking op het stichtingsniveau.

Het schoolplan heeft de instemming van de MR (deel I) en de GMR (deel II) en is vastgesteld door het
bevoegd gezag.
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INLEIDING
“De Klimboom” is een katholieke jenaplanschool in de wijk Dronten-West. We vallen onder het bestuur
van Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland-Veluwe (SKO).
De school is gestart in november 1996 en is nu met 11 stamgroepen te vinden in het scholeneiland in
Dronten-West. Sinds een aantal jaren is het leerlingenaantal stabiel en ligt rond de 260 Leerlingen.
Op “de Klimboom” willen we optimale omstandigheden creëren, waarbinnen alle kinderen hun sociaalemotionele, motorische, creatieve en cognitieve vaardigheden kunnen ontwikkelen en ontplooien. We
vinden het belangrijk dat elke kind op zijn of haar eigen wijze de ontwikkeling volgt die bij hem / haar
past. Een sfeer van veiligheid en geborgenheid vormt de belangrijkste voorwaarde voor groei en
ontwikkeling, dat heeft dan ook onze grootste aandacht.
Het team van “de Klimboom” bestaat uit 25 medewerkers, waarvan 4 mannen. 2 Medewerkers werken
full time.
Leeftijdscategorie: Aantal:
60 jaar en ouder
0
Tussen 55 en 59 jaar 1
Tussen 45 en 55 jaar 4
Tussen 35 en 45 jaar 11
Tussen 25 en 35 jaar 9
Jonger dan 24 jaar
0
Totaal
25
Schoolgegevens:
Brinnummer:
Schoolleider:
Adjunct directeur
Adres hoofdvestiging:
Contact school:
E-mail:
Website:

40950 - 25 KF
R.J.H. Lindeboom
M. Kroon
Beursplein 1, Dronten
Tel.0321-382337
dir.klimboom@skofv.nl
www.kbsklimboom.nl

De Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland Veluwe (SKO) vormt het bevoegd gezag over
katholieke basisscholen in het primair onderwijs in Flevoland en op de Veluwe. Het betreft 27 scholen,
met ruim 6.600 kinderen en ongeveer 600 personeelsleden. De stichting wordt bestuurd door een
College van Bestuur (CvB). Het CvB bestaat uit 2 leden: voorzitter van het CvB en lid van het CvB. Het
CvB en de directies van de scholen kunnen beschikken over de expertise van een stafdienst.
Het CvB houdt zich op hoofdlijnen bezig met het ontwikkelen, vaststellen en evalueren van het
strategisch en operationeel beleid en de levensbeschouwelijke identiteit van de stichting. Het CvB heeft
tevens tot taak om nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen, projecten en activiteiten te initiëren en
aan te sturen om hiermee de directeuren te ondersteunen bij het realiseren van een pluriform en
kwalitatief hoogstaand onderwijsaanbod.
Het CvB legt vervolgens aan de Raad van Toezicht (RvT), het personeel, de ouders, de inspectie en
de samenleving, verantwoording af over de mate waarin de vastgestelde doelstellingen zijn gehaald
alsmede over de besteding van de middelen. In dit alles is het de taak van het CvB om de RvT en
overige belanghebbenden goed en volledig te informeren.
Bevoegd gezag:
Adres bevoegd gezag:
Contact bevoegd gezag:
E-mail:
Website:

Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland Veluwe (SKO)
Postbus 608, 8200 AP Lelystad
Tel. 0320-225040
secretariaat@skofv.nl
www.skofv.nl
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HOOFDSTUK 1 VISIE EN BELEID

1.1.

MISSIE EN VISIE

Onderwijskundige visie – Jenaplan in onze praktijk
Peter Petersen (1884-1952) was in de eerste helft van de 20e eeuw de grondlegger van het Jenaplanconcept. Hij bracht zijn theorieën over opvoeding en onderwijs in praktijk in de school die verbonden
was aan de universiteit van de Duitse stad Jena.
De Klimboom als jenaplanschool in Dronten, in deze tijd bouwt voort op de idealen en gedachten van
toen. We passen geen recept toe, maar de grondideeën vertalen we naar de actuele samenleving en
huidige ontwikkelingen. Daarom is onze jenaplanschool ook nooit af, maar blijft in voortdurende
ontwikkeling, door invloeden van binnenuit of van buitenaf. Meer informatie over het jenaplanonderwijs
vindt u verderop in deze schoolgids.
Missie en visie
Missie:
Op De Klimboom werken we vanuit het Jenaplanconcept. We creëren optimale omstandigheden,
waarbinnen alle kinderen hun sociaal-emotionele, motorische, creatieve en cognitieve vaardigheden
kunnen ontwikkelen en ontplooien.
De missie van De Klimboom vatten we samen met de volgende woorden:
een boom
een plek waar groeikracht zichtbaar wordt
een plek om elkaar te ontmoeten
een plek om schaduw en bescherming te vinden
een plek om ruggensteun te krijgen
in een klimboom
benut je je eigen mogelijkheden
probeer je je grenzen te verleggen
ontdek je je mogelijkheden
stuit je op je eigen beperkingen
vraag je hulp aan een ander
kun je omhoog, maar ook naar beneden
kun je heerlijk spelen met elkaar
Onze missie weerspiegelt de ideeën van waaruit wij met onderwijs bezig willen
zijn.
De Klimboom is een gemeenschap van kinderen, ouders en teamleden – ieder
met hun eigen waardevolle inbreng.
De actualiteit van de samenleving, de politiek en de omgeving bieden nieuwe
inzichten en uitgangspunten waar ook in het onderwijs op kan worden
ingespeeld.
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Visie:
1. De Klimboom werkt volgens de uitgangspunten van het Jenaplanonderwijs.
 We werken vanuit de 4 basisactiviteiten: gesprek, spel, werk en viering.
 We vergroten de betrokkenheid door kinderen mede verantwoordelijk te maken voor hun
leerproces.
 We werken in heterogene stamgroepen.
 We willen dat de kinderen een zelfstandige houding ontwikkelen om te kunnen deelnemen aan het
maatschappelijke en culturele leven.
 We vinden het belangrijk dat op de Klimboom kinderen, teamleden en ouders samen leven en
samen werken.
2. De Klimboom is een school van ‘hoofd, hart en handen’.
 We begeleiden de kinderen in hun intellectuele, sociale, emotionele en expressieve ontwikkeling.
 We houden rekening met de verschillende leerstijlen van kinderen.
 We vinden het belangrijk een kwalitatief goede school te zijn, waar kinderen zich optimaal
ontwikkelen.
3. De Klimboom werkt vanuit een katholieke achtergrond.
 Er is veel aandacht voor gezamenlijkheid, verbondenheid en verwondering.
 Er is respect voor elkaar en andere levensovertuigingen.
 Kinderen met een andere achtergrond zijn van harte welkom.
4. De Klimboom komt tegemoet aan individuele capaciteiten en beperkingen van kinderen.
 Stamgroepleider, ouders en kind geven samen richting aan de groei en ontwikkeling van het kind.
 We hebben vertrouwen in de mogelijkheden van ieder kind.
 We vinden het belangrijk dat er onderwijs op maat geboden wordt.
5. Op De Klimboom is de betrokkenheid groot.
 We voelen ons samen verantwoordelijk voor de kinderen en elkaar.
 We vinden het belangrijk dat de leefomgeving van de kinderen betrokken wordt bij het onderwijs.
 We zorgen voor een doorgaande lijn door afstemming tussen de stamgroepen en de bouwen.
 We vinden open communicatie met ouders en ouderbetrokkenheid belangrijk.
6. Op De Klimboom wordt het personeel gezien als kapitaal van de organisatie:
 Er wordt geïnvesteerd in open communicatie: coaching, feedback, doelstellinggesprekken
functionerings- en beoordelingsgesprekken.
 Net als kinderen blijven de teamleden zich optimaal ontwikkelen.
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1.2 Didactisch concept en pedagogische huisstijl:
De visie van de Klimboom is naast de Jenaplan essenties mede gebaseerd op de vaardigheden uit
het model van de 21e Century Skills van Kennisnet.

Jenaplan essenties
Ondernemen
Plannen
Samenwerken
Creëren
Presenteren
Reflecteren
Verantwoorden
Mediawijs

21st century Skills
Probleemoplossend vermogen
Plannen
Samenwerken
Creativiteit
Communiceren
Kritisch denken
Sociale en culturele activiteiten
ICT geletterdheid

Samenwerken
Op de Klimboom werken we in 1, 2 of 3 jarige stamgroepen. Zo is het kind in ieder geval een keer de
middelste, oudste en de jongste. Op onze school hechten wij veel waarde aan dat kinderen van en met
elkaar leren. Uit onderzoek is ook gebleken dat je samen beter leert dan alleen. We werken met
activerende werkvormen in de klas en kinderen werken samen. Kinderen leren op een goede manier
met elkaar om te gaan en elkaar te helpen.
Creativiteit/ Creëren
Op de Klimboom willen we onze kinderen het vermogen geven om nieuwe ideeën, benaderingen,
oplossingsstrategieën en inzichten buiten de gebaande paden te creëren en te optimaliseren
Het gaat niet zozeer erom die kennis te hebben, maar om vaardigheden te kunnen toepassen.
Met name bij Wereld Oriëntatie is dit duidelijk zichtbaar.

Ict-geletterdheid/ Mediawijs
Op de Klimboom is het onderwijs modern en vernieuwend op het gebied van inhoud, didactiek en
methodiek. Leven in deze tijd vraagt andere vaardigheden en kennis dan 30 jaar geleden. We leren
kinderen bewust om te gaan met social- media en ICT door deze te integreren in ons onderwijs..
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Communiceren/Presenteren
Op de Klimboom leggen we vooral de focus op de omgangsvormen en het ontmoeten van elkaar. De
afspraken van de Klimboom 9 gelden als uitgangspunt. Tevens maken we gebruik van de OASE (
Oefenen van Afspraken Samen Evalueren). Het goed naar elkaar luisteren oprecht betrokken zijn, zijn
voorwaarden om een relatie aan te gaan met elkaar. Deze relatie vinden wij erg belangrijk!
Communicatie staat ook bij ons hoog in het vaandel. Samen met ouders hebben wij het voorrecht om
uw kind te mogen begeleiden in zijn of haar leerproces. Goed onderwijs maken we samen, dit kunnen
we en willen we niet alleen.
Presenteren begint al bij de kleuters met een Boekenkring of tijdens een viering. In de middenbouw
komt daar de Kijk- en Vertelkring bij en vanaf groep 5 de Nieuwskring.
Probleemoplossend vermogen / Ondernemen
Op de Klimboom zijn we van mening dat iemand die sociaal competent is, een goede balans heeft
gevonden tussen zich aanpassen aan zijn omgeving en deze omgeving zelf positief beïnvloeden. Om
sociaal competent gedrag te kunnen laten zien ,is het nodig sociale vaardigheden te bezitten. Sociale
competent is hiermee dus een breder begrip dan sociale vaardigheden; sociale vaardigheden heb je,
sociaal competent ben je. We kunnen kinderen coachen om ze te leren ontdekken hoe ze zich voelen,
wat ze willen en hoe ze hier woorden aan kunnen geven. Ook kunnen we kinderen coachen om
anderen te begrijpen en prettig te reageren.
Tijdens verschillende opdrachten maken kinderen gebruik van hun probleemoplossend vermogen en
leren ze acties te ondernemen om een resultaat te behalen.
Kritisch denken / Reflecteren/ Plannen
Op de Klimboom vinden we het van belang dat kinderen leren te plannen en te reflecteren op hun
eigen gedrag en prestaties. Kinderen leren hierdoor om te leren. We leren kinderen vooraf reflecteren
door goed na te denken over een planning, een strategie te bepalen en te bedenken waar, met wie,
hoe je je werk aan gaat aanpakken. Reflecteren tijdens het werk is ook belangrijk om aanpassingenbijstellingen te doen als dit nodig is. Tevens leren we kinderen achteraf te reflecteren door te evalueren
op een product of proces.
Zo kunnen kinderen leerpunten benoemen voor een volgende keer en benoemen wat goed heeft
gewerkt. Hierbij worden ze ondersteund / begeleid door de stamgroepleider.
Sociale en culturele vaardigheden / Verantwoorden
Op de Klimboom besteden we naast rekenen, taal en lezen ook aandacht aan het ontwikkelen van de
mens in zijn geheel. Een school die aansluit bij wat kinderen in deze tijd nodig hebben. In staat zijn om
met mensen van verschillende etnische, sociale, organisatorische en politieke achtergrond effectief
samen te leren, werken en te leven. Dit vraagt, respect voor en kennis van algemene (en cultureel
specifieke) omgangsnormen. (H)erkennen, respecteren en benutten van diverse standpunten waardoor
samenwerking mogelijk is. Open mind, willen ontdekken. Van elkaar willen leren.
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In onderstaand schema zijn de 7 Jenaplan essenties concreter uitgewerkt:
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1.3 Identiteit:
Katholieke identiteit
Katholiek betekent voor ons: een open school, waar iedereen van harte welkom is. Ouders geven bij
inschrijving aan dat ze de katholieke uitgangspunten respecteren.
Katholiek betekent voor ons: werken aan respect en verdraagzaamheid voor elkaar. We willen
kinderen laten ervaren dat het waardevol is om verschillend te zijn en dat te accepteren.
De hoofdlijnen van ons beleid komen neer op drie kernbegrippen:
 ruimte geven, respect en omgaan met verschillen
 gezamenlijkheid, relaties en onderlinge verbondenheid
 ontvankelijkheid / verwondering en openheid
Het is duidelijk, dat het ‘katholieke’ van de school vooral zichtbaar moet worden in de manier waarop
kinderen, ouders en teamleden met elkaar omgaan.
Binnen SKO is als beleid vastgesteld, dat de scholen zich profileren op vier gebieden:
1. Gemeenschapsvorming
2. Vieren
3. Leren
4. Dienen
Deze elementen komen ook op De Klimboom terug en worden zichtbaar in:
1. alle momenten van kring, van gezamenlijke vieringen, van contacten met ouders;
2. rond de grote feesten: Kerst, Pasen, maar evenzeer carnaval, schoolfeest, afscheid, verjaardagen;
3. in de katechese-thema’s van Trefwoord komt vooral de beleving, de ervaring van kinderen aan de
orde, maar er zit ook een lerend element in;
4. het geld inzamelen voor een goed doel is een voorbeeld van betrokkenheid.
Er werken ook niet-katholieke leerkrachten op De Klimboom. Zij onderschrijven de algemeen
christelijke uitgangspunten.
Tijdens de weekopening branden we de kaars en in
de kring van iedere groep staat ook een kaars, die
wordt aangestoken als een kind iets bijzonders,
iets fijns of iets verdrietigs heeft meegemaakt.
Het is een moment van stilstaan bij elkaar
en delen van elkaars ervaringen.

Met het materiaal van ‘Trefwoord geven we verder invulling aan onze ideeën. In deze methode komen
thema’s aan de orde zoals: macht en kiezen, geluk en vooroordelen, angst en vertrouwen. Altijd zijn
dat onderwerpen waar kinderen iets bij ervaren. Het omgaan met symboliek vinden we hierbij
belangrijk.
In de gezamenlijke weekopeningen wordt vaak aandacht besteed aan het ‘Trefwoord’-onderwerp van
die week. Tijdens zo’n thema komen ook bijbelverhalen aan de orde. Kinderen worden uitgenodigd
zich een mening te vormen; daarbij streven we overigens niet naar een unanieme mening, maar
werken we aan ruimte en respect voor verschillende ideeën. Deze verschillen willen en kunnen we niet
beoordelen. We zetten ‘katechese’ daarom niet in de rapportage.
We proberen kinderen bewust te maken van de problemen die er in de wereld zijn. Daarom zamelen
we ieder jaar geld in voor een goed doel. Rond Kerst en Pasen wordt er uitdrukkelijk aandacht
besteed aan dit onderwerp.
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1.4 BELEIDSVORMING

Beleidsvorming voor deze planperiode is tot stand gekomen met behulp van het INK managementsmodel.
Door het cyclisch karakter van het model zijn we in staat om het huidige functioneren tegen het licht te
houden en zodoende onze kwaliteit te controleren en bij te stellen
Het model is hieronder weergegeven en is uitgewerkt in de diverse hoofdstukken van dit schoolplan.
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1.5 OMGEVINGS- EN TOEKOMSTGERICHT

Ontwikkelingen vanuit de overheid
Ontwikkelingen vanuit de overheid:
Vanaf 1 augustus 2014, hebben scholen een zorgplicht. Dat betekent dat scholen ervoor verantwoordelijk
zijn om elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede
onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en speciale scholen samen regionale
samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over de
ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan.
Inspectietoezicht:
Sinds het begin van de jaren negentig beschrijft de Inspectie van het Onderwijs de wijze waarop zij haar
toezicht vorm en inhoud geeft in het toezichtkader. Zo’n toezichtkader is bedoeld om de eenheid van
handelen van inspecteurs te bevorderen. Het maakt het handelen van de inspectie transparant voor
betrokkenen en belanghebbenden.
De onderwijsinspectie is op 23 mei 2013 voor het laatst op bezoek geweest bij de Klimboom. De conclusie
van het rapport was:
Kwaliteit
De inspectie concludeert dat de kwaliteit van het onderwijs op De Klimboom op
de onderzochte onderdelen voldoende is. Om die reden wordt het reeds aan de
school toegekende basisarrangement gehandhaafd.
Het volledige rapport is na te lezen op:
http://tkrtp.owinsp.nl/schoolwijzer/zoekresultaat#5
Om alle scholen in Nederland te prikkelen om de kwaliteit van hun onderwijs verder te verhogen heeft de
inspectie in april 2014 nog een aantal een aantal vernieuwingen doorgevoerd. De inspectie gaat meer
rekening houden met de kwaliteitsverschillen tussen de scholen.
1. Toezicht op en samenwerken met besturen;
2. Differentiatie in oordelen
3. Bestuur en management: visie en verantwoordelijkheden
In de toekomst wordt niet alleen aandacht besteed aan scholen die hun onderwijskwaliteit moeten
verbeteren, maar ook aan scholen waarvan de onderwijskwaliteit voldoende is maar beter kan. Het
oordeel van de inspectie wordt gedifferentieerd. Bij gedifferentieerd toezicht spreekt de inspectie niet meer
over basiskwaliteit, maar maken ze onderscheid tussen de scholen die ‘voldoende’ en ‘goed’ en-via een
andere weg ‘excellent’ zijn.
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Zorg en begeleiding- passend onderwijs:
In principe zijn alle kinderen, waarvan de ouders de grondslag onderschrijven, welkom op de Klimboom.
Vanaf 1 augustus 2014 moeten scholen een passende onderwijsplek geven aan leerlingen die extra
ondersteuning nodig hebben. Dit is natuurlijk geen makkelijke opgave. Wordt er een leerling met een
specifiek onderwijsprogramma aangemeld, dan bekijken we of wij het onderwijs kunnen bieden die het
kind vraagt. De ondersteuning die wij kunnen bieden staat in het schoolondersteuningsplan. Deze ligt ter
inzage op school.
Wij nemen de ontwikkeling richting passend onderwijs serieus en maken hierin belangrijke stappen.
Passend onderwijs betekent dat de school kinderen met speciale zorg op kan nemen binnen het
onderwijsaanbod. Zo kunnen kinderen die anders naar bijvoorbeeld het speciaal onderwijs zouden
uitstromen zich handhaven in ons reguliere basisonderwijs. Jaarlijks bekijken we binnen welke kaders we
de kinderen gepaste zorg kunnen aanbieden en welke kwaliteiten we hiervoor in huis hebben
Hierin worden wij ondersteunt door een ondersteuningsteam. Het ondersteuningsteam is een
multidisciplinair team waar de leerkrachten en de intern begeleider ondersteuning kunnen vragen aan een
vast gezelschap bestaand uit: orthopedagoog, gedragswetenschapper, maatschappelijk werker en de
zorgcoördinator van de GGD (gemeentelijke geneeskundige dienst). Dit overleg wordt vier keer per
schooljaar gepland en wordt eventueel uitgebreid met andere deskundigen en ook de ouders. Het kunnen
vragen zijn die met het leerproces te maken hebben, maar ook omtrent de ontwikkeling op
gedragsgebied. Op deze manier is het mogelijk om kinderen met problemen in de ontwikkeling in een zo
vroeg mogelijk stadium op te sporen en waar nodig passende hulp te organiseren. Uiteraard worden de
zorgen eerst met ouders besproken. De groepsleerkracht of intern begeleider kan dan voorstellen de
leerling te bespreken in het Zorgteamoverleg.
Weer Samen Naar School (WSNS)
“Weer Samen Naar School” (WSNS) is ruim 20 jaar geleden door het ministerie in gang gezet. Het doel is
zoveel mogelijk kinderen ”..verantwoord op de basisschool te laten blijven..”.
Met de afspraken in het onderwijs-zorgdocument geven Spil basisscholen, Codenz scholen en SKOFV
scholen in Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen vorm aan hun inhoudelijke samenwerking om kwalitatief
goed onderwijs in Dronten neer te zetten. Alle scholen werken volgens de beschreven interne
onderwijszorg structuur en met de 1 zorgroute.
Aandachtspunt vanuit de school hierbij is het aannamebeleid. Het is van belang, dat we alle kinderen op
onze school voldoende extra ondersteuning kunnen bieden als dat nodig is. Soms moeten wij ons ook de
vraag te stellen, bij welke kinderen deze benodigde extra ondersteuning onze mogelijkheden overstijgt.

Om Passend Onderwijs vorm te geven, wordt nauw samengewerkt met de gemeente en het Centrum voor
Jeugd en Gezin en alle ketenpartners. De ambitie van het samenwerkingsverband is dan ook een
optimale samenwerking met alle instanties en het toewerken naar 1 loket voor alle ondersteuningsvragen
van scholen en ouders.
Voor De Klimboom komt het er in de praktijk op neer dat we er alles aan willen doen kinderen met
bepaalde beperkingen op hun mogelijkheden aan te spreken en te begeleiden.
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Ouders:
De ondersteuning door ouders is van belang bij het meedenken op school niveau (MR, OR,
koffie / thee uurtjes), de input vanuit ouders over de ontwikkeling van zijn / haar kinderen en natuurlijk ook
bij de uitvoering van tal van schoolse en buitenschoolse activiteiten. Ouders kunnen zich hiervoor
opgeven via de nieuwsbrief of worden direct benaderd.
Binnen iedere stamgroep zijn 1 á 2 stamgroepouders. De stamgroepleider benadert hiervoor zelf ouders
binnen de eigen stamgroep.
Een greep uit de taken van de stamgroepouder: zorgen voor informatieverstrekking aan ouders van
nieuwe kinderen; het coördineren van praktische zaken binnen de stamgroep zoals: excursies, klusjes,
hand- en spandiensten en hulp bij de kerst- en paasmaaltijd.
Naast de stamgroepouders zijn veel ouders actief in de praktische ondersteuning bij ons onderwijs. Te
denken valt aan het doen van spelletjes en het werken met ontwikkelingsmaterialen in de onderbouw en
het helpen bij lezen en handvaardigheid in de midden-, tussen- en bovenbouw. Tenslotte is er ook hulp bij
de ICT aanpak in de stamgroep.
Naast deze ouderbetrokkenheid vinden wij dat de ouders ook van belang kunnen zijn als onderwijskundig
partner. Het zorgt voor duidelijkheid bij de kinderen als we (school en ouders) opvoedkundig op dezelfde
lijn zitten. Daarnaast kennen zij hun eigen kind natuurlijk heel goed en willen wij de ouders graag
inschakelen om het leerproces van hun kind te ondersteunen.
Bij ouderbetrokkenheid is een goede communicatie van belang. Vandaar dat communicatie dan ook hoog
in het vaandel staat bij ons.
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BELEIDSLIJNEN EN INDIACTOREN T.A.V. HET ONDERDEEL “VISIE EN BELEID”
Huidige situatie:
Het beleid t.a.v. onze visie dateert van juni 2014. Jaarlijks wordt de visie besproken binnen het team,
bijgewerkt en vastgesteld. De beleidsvorming middels het INK model wordt momenteel geïmplementeerd
en maken we ons eigen. Het is nog niet volledig in onze organisatie geïntegreerd.

Beleidsvoornemens en indicatoren:
Beleidslijn 1: Iedere 4 jaar wordt de visie geëvalueerd, bijgewerkt en vastgesteld. Beleidsvorming middels
het INK model wordt momenteel geïmplementeerd.
Indicatoren:
 De herziene visie wordt eenduidig uitgedragen door alle medewerkers
 De visie is kenbaar gemaakt op onze website en in de schoolgids
Beleidslijn 2: Voornemens die beschreven zijn in het schoolplan worden jaarlijks geëvalueerd, bijgewerkt
en vastgesteld.
Indicatoren:
 80 % van de voorgenomen veranderingen die vermeld worden in de schoolgids worden in het
desbetreffende schooljaar uitgevoerd. De resultaten worden vermeld in de schoolgids van het daarop
volgende jaar
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HOOFDSTUK 2 LEIDERSCHAP EN MANAGEMENT

2.1 LEIDERSCHAP
Een forse organisatie heeft een goed management nodig. Naast het leiding geven aan de school als
geheel (schoolleider en adjunct-directeur) is er afstemming nodig voor bouwcoördinatie binnen de bouw,
tussen de onder- en middenbouw en tussen de tussen- en bovenbouw.
Drie collega’s zijn gefaciliteerd voor deze taak. Zij bereiden de bouwvergaderingen voor en rapporteren
terug aan de schoolleiding over zaken in de bouw.
Het schoolplan wordt geschreven door de directie en goedgekeurd door het team. Het nieuwe
meerjarenbeleidsplan wordt opgesteld door de directie en goedgekeurd door het team.
2.2 MANAGEMENT
Volgens het INK model wordt management van leiderschap zichtbaar in beleid, structuur,
afdelingsomschrijvingen, functieomschrijvingen en medewerkersoverzichten, managementprincipes,
communicatie en overleg
Het management op schoolniveau:
Het management bestaat uit de schoolleider en een adjunct-directeur. Zij zijn belast met de dagelijkse
leiding van de organisatie en de uitvoering van het bestuursbeleid. Deze mandateert taken. In het
organigram zijn de lijnen weergegeven. De functies en taken zijn gericht op het primaire proces. De
schoolleider is en blijft altijd eindverantwoordelijke.
Taken Schoolleiding:
 De directeur is belast met de uitvoering van het onderwijskundig, financieel, materieel en
personeelsbeleid.
 De directeur is verantwoordelijk voor de kwaliteitszorg van de organisatie.
 De directeur is verantwoordelijk voor en direct betrokken bij, geeft aansturing aan:
intern begeleiders, bouwcoördinatoren, coördinator ICT en externen.
 De directeur wordt bij de uitvoering ondersteund door de adjunct directeur, intern begeleiders en
bouwcoördinatoren.
Belangrijkste werkzaamheden:
 Het opstellen van het strategisch beleidsplan op schoolniveau en zorg dragen voor de uitvoering.
 Het opstellen van het schoolplan en zorg dragen voor de uitvoering.
 Het opstellen van het jaarplan waarin wordt gerapporteerd welke doelen uit het schoolplan
worden gerealiseerd.
 Het opstellen van een professionaliseringsplan voor alle personeelsleden en zorg dragen voor
de uitvoering.
 Het organiseren van de dagelijkse gang van zaken en het oplossen van problemen die zich
daarbij voordoen.
 Het voorbereiden en voorzitten van teamvergaderingen.
 Het onderhouden van externe betrekkingen.
 Het gebouwbeheer voor de onderdelen die onder de verantwoordelijkheid van het bestuur vallen.
 Zorg dragen voor het financieel beheer, waaronder het opstellen van de budgetten op bouwniveau,
passend binnen het door het bestuur vastgestelde financieel kader.
 Eerste aanspreekpunt zijn voor het bestuur, de bouwcoördinatoren en intern begeleiders.
 Eerste aanspreekpunt zijn voor de medezeggenschapsraad.
 Het begeleiden en toetsen van de uitvoering van het personeelsbeleid en de personeelszorg.
 Het begeleiden en toetsen van de uitvoering van het onderwijskundig beleid, kwaliteitsbeleid en de
kwaliteitszorg.
 Het signaleren van knelpunten en deze ter sprake brengen in het bouw/zorgoverleg.
 Schakel zijn tussen stichtingsdirecteur en de school.

Schoolplan 2015 – 2019 Katholieke Jenaplanschool

17

Overlegstructuur op schoolniveau:
 De verschillende overlegmomenten worden aan het begin van het schooljaar vastgelegd en
opgenomen in de jaarplanning.
 Alle betrokkenen worden geacht bij het overleg aanwezig te zijn.
 De agenda (met eventuele bijlagen) wordt van tevoren aan betrokkenen uitgereikt en via de mail
meegestuurd met de wekelijkse nieuwsbrief op donderdag.
 Na elke vergadering wordt een afsprakenlijst en een actielijst samengesteld.
Verdeling van verantwoordelijkheden MT leden de Klimboom
wie

terrein

onderdelen

Directeur

Kwaliteit

Kwaliteitszorg (Algemeen)
Kwaliteit Primaire Proces = VHM (Vaardigheidsmeter)

Financiën

Begroting op schoolniveau

Beheer

Stroomstoring e.d.

Externe
contacten

Ouders, aanmeldgesprekken, SKO, externe begeleiding
(schoolontwikkeling), Gemeente, Inspectie, kinderopvang
Dronten / Schoonmaak etc.

Formatie

Gesprekcyclus: beoordelingsgesprekken, doelstellingen /
functioneringsgesprekken alle medewerkers
Verzuimgesprekken, re-integratiegesprekken.
Problemen op gebied Personeel

Kwaliteit

Kwaliteit Primaire Proces = Klassenbezoeken VHM.

Beheer

Dagelijkse knelpunten

Externe
contacten

Contacten ouders / stagiaires

Personeel

Adjunctdirecteur

Personeel

roosters, verlofaanvragen.
Aansturen v.w.b. afspraken / regels / problemen
Nieuwe (en tijdelijke) leerkrachten begeleiden/opvangen
Stagiaires

IB

Zorg

Coördinatie van de zorg. ( zie zorgplan)
Coachen lkr. m.b.t. Zorg, 1-zorgroute.
Contact met PCL, IB netwerk, Onderwijsloket, GGD. MDF etc.

Personeel
(m.b.t. zorg)

Begeleiding nieuwe leerkrachten/vervangers op gebied van
zorg
Opvang zorg leerlingen, opvang/ gesprekken ouders m.b.t.
zorg. Ondersteunen van de stamgroepleiders
Observeren, adviseren en innovatie.
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MT leden de Klimboom worden ondersteund door:
Bouwcoördinator

Onderwijs

Coördineren van de bouw en onderwijskundige afspraken.
Voorzitten van bouwvergaderingen en verslaglegging

Personeel
(m.b.t.
onderwijs)

Voortgang afspraken in bouw bijhouden en zorgleerlingen
bespreken.
Nieuwe leerkrachten / vervangers begeleiden.

planning

Bouw specifieke planning maken

Interne
coach

Personeel/leerlin Individuele gesprekken/ begeleiding van stamgroepleiders en
gen
leerlingen.

ICT-er

ICT

Onderhoud/ problemen oplossen/ Investeringen / Innovatie

Organisatie structuur “ de Klimboom”

Medezeggenschaps
Raad

Schoolleider
en adjunct
Directeur

Intern Begeleiders
Remedial Teacher
Rugzakleerkracht/coach

Bouwcoördinator
onderbouw

3 x groep 1-2

Bouwcoördinator
middenbouw

2 x groep 3
3 x groep 4/5
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2.3. BELEIDSLIJNEN EN INDICATOREN T.A.V. HET ONDERDEEL “LEIDERSCHAP EN
MANAGEMENT”
Huidige situatie:
De taken en verantwoordelijkheden binnen het MT zijn vastgelegd en helder voor alle medewerkers.
Elke week ontvangen de medewerkers per mail een nieuwsbrief met informatie en een vooruitblik op de
week.
De directie is zichtbaar op school aanwezig, communiceert op een open wijze en is transparant in
handelen. De directie hanteert een “open-deur-beleid” en er is voldoende tijd voor een persoonlijk
gesprek. Het team voelt zich gesteund bij de uitvoering van hun werkzaamheden.
Beleidsvoornemens en indicatoren:
Beleidslijn 1: De schoolleider is voldoende toegerust om leerkrachtfunctioneren te kunnen beoordelen.
Iedere leerkracht heeft een (digitaal) bekwaamheidsdossier.
Indicatoren:
 De schoolleider heeft een cursus gevolgd over beoordelen van leerkrachten en klassenbezoek
 Iedere medewerker is in het bezit van een bekwaamheidsdossier
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HOOFDSTUK 3 PERSONEEL
3.1 INSTRUMENTEN PERSONEELZORG, -STURING
Personeelszorg
De medewerkers van de Klimboom zijn in dienst van SKO. De SKO maakt personeelsbeleid op de
gebieden van:
- Formatie
- Arbeidsvoorwaarden
- Loopbaan
- Arbeidsomstandigheden
De scholen confirmeren zich aan dit beleid.
Voor alle medewerkers is er een interne schoolgids met alle praktische tips m.b.t. de Klimboom..
Startende leerkrachten, invallers en medewerkers die nieuw in een bouw zijn, krijgen een “maatje” voor de
dagelijkse gang van zaken.
Taakbeleid
Kern van het beleid volgens de regelgeving:
1. Een zo evenwichtig mogelijke taakbelasting van individuele personeelsleden
2. Spreiding van de werkzaamheden over het jaar
3. Het gevoerde taakbelastingbeleid wordt jaarlijks geëvalueerd en vastgesteld
De taken van de leerkrachten bestaan uit lesgevende en niet – lesgevende taken. De richtlijnen zoals
genoemd in de CAO-PO dienen als uitgangspunt.
Met het invullen van de niet lesgebonden taken wordt uitgegaan van de werktijdsfactor van de
leerkrachten. De verdeling van de taken gebeurt op basis van vrijwilligheid. De schoolleider bekijkt of de
verdeling over het team naar evenredigheid van de werktijdsfactor is.
In een teamvergadering aan het eind van het schooljaar wordt het taakbeleid geëvalueerd en aan het
begin van het schooljaar wordt het taakbeleid voor het komende jaar vastgesteld.
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Personeelssturing
Gesprekkencyclus
De directeur is belast met het voeren van doelstelling-, functionerings- en beoordelingsgesprekken met de
medewerkers. Het College van Bestuur voert deze gesprekken met de directeur.
Onderdelen van het gesprek zijn:
 taakverdeling, taakbelasting en taakvervulling
 wensen van de medewerker
 samenwerking met collega’s, leerlingen en ouders
 werkomstandigheden
 organisatorische problemen
 scholingsbehoeften
 doelen voor de komende periode
 spreiding van de werkzaamheden over het jaar, over de week en over de dag
Er wordt door de medewerker van het gesprek een (vertrouwelijk) verslag gemaakt.
Zie: Beleid gesprekkencyclus
Deskundigheidsbevordering
De Klimboom is een lerende organisatie. Net als bij de kinderen, willen we van, met en aan elkaar leren;
ieder vanuit zijn eigen talent en kwaliteit. Daarom krijgt ieder teamlid de ruimte zich te ontwikkelen en zijn
kwaliteiten optimaal in te zetten.
Onder scholing wordt verstaan: een opleiding, een cursus, bijhouden van vakliteratuur, collegiale
consultatie, intervisie, coaching e.d.. De scholing kan gericht zijn op individuele personen maar ook op
groepen / teams. Daar waar mogelijk wordt scholing geclusterd. Alle scholingswensen worden jaarlijks in
een scholingsplan meegenomen. Er wordt rekening gehouden met het beschikbare budget.

SKO-Academie – Akke en Demi
Het SKO beleid is erop gericht om talenten en experts die werkzaam zijn binnen de stichting ruimte te
geven om deze expertise te delen met anderen. Wanneer de stichting erin slaagt om talentvolle
werknemers optimaal de ruimte te geven dan profileert de stichting zich als een aantrekkelijke werkgever.
Door uitwisseling van expertise tussen de scholen wordt er niet alleen een verbinding tussen de scholen
gelegd, maar wordt ook de kennis gedeeld en verspreid. Het expertiseteam is onderdeel van de SKO
Academie, domein 5. Het expertiseteam is een bundeling van bestaande en toekomstige initiatieven
(SVIB, begeleiding startende leerkrachten, opleiden in de school, leerkracht-coaches, bovenschools IB-er,
collegiale ondersteuning enz.). Binnen de Akke en Demi is expliciet ruimte voor leren van en met elkaar;
men informeert elkaar over de experimenten en benut elkaars expertise.
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Klassenbezoeken/Flitsbezoeken
Naast vooraf geplande klassenbezoeken vinden er sinds schooljaar 2014-2015 ook flitsbezoekenplaats.
Deze laatste zijn korte, onaangekondigde gesprekken.
Beide bezoeken worden altijd uitgevoerd m.b.v. een kijkwijzer. Stamgroepleiders zijn op die manier op de
hoogte waar naar wordt gekeken en voor de schoolleiding biedt het houvast om de rode lijn die door de
school loopt zichtbaar te krijgen.
Gesprekkencyclus
In de jaarplanning is de planning van de gesprekkencyclus opgenomen.
Vanaf schooljaar 2011 wordt er gestart met een doelstellingengesprek. Dit doelstellingengesprek staat in
verband met de schoolontwikkeling van dat schooljaar. N.a.v. het doelstellingengesprek wordt door de
leerkracht een POP gemaakt. In de maanden daarna worden officiële klassenbezoeken afgelegd. Na
ieder klassenbezoek is een nagesprek. Iedere stamgroepleider heeft dan tegelijkertijd een
voortgangsgesprek over het POP. Uiterlijk in april is er een functioneringsgesprek. Verbeterpunten vanuit
het voortgangsgesprek komen dan aan de orde.
Vanaf schooljaar 2015-2016 wordt er met iedere medewerker een beoordelingsgesprek gehouden.

Bekwaamheidsdossier en Lerarenregister
Het is een basisvoorwaarde voor goed onderwijs dat alle leraren ten minste de algemeen didactische en
differentiatie vaardigheden beheersen. Daarnaast is het voor de verdere ontwikkeling van het onderwijs
van belang dat leraren gedurende hun gehele leraarsloopbaan hun bekwaamheid onderhouden. Dan gaat
het zowel om het toepassen van nieuwe (wetenschappelijke) inzichten in de eigen lespraktijk als om het
actief bijdragen aan de schoolontwikkeling. Het is de verantwoordelijkheid van elke individuele leraar om
zijn beroepsbekwaamheid blijvend te onderhouden. De leraar houdt zijn ontwikkeling bij in zijn
Bekwaamheidsdossier en zorgt ervoor dat dit up-to-date blijft.
In het bekwaamheidsdossier dienen de volgende zaken beschreven zijn:
0. Inleiding
1. Persoonlijke gegevens :
 Opleidingen en kwalificaties
 Relevante werkervaring
 Diploma’s en certificaten
2. Persoonsbeschrijving
3. De visie op het onderwijs
4. Beschrijving functioneren binnen het huidige werkterrein
5. Ambities
6. Competenties en resultaten
7. Professionele ontwikkeling: (POP, evaluatie POP)
8. Overzicht gevoerde gesprekken
9. Verslagen uit de gesprekscyclus
10. Overzicht taakbeleid
11. Literatuurlijst
12. Bewijzen van ontwikkeling
13. Portfolio (facultatief)
Het leraren register is het sluitstuk van het proces van de professionele ontwikkeling van de leraar. De
leraar maakt zijn beroepskwaliteit uiterlijk in 2018 zichtbaar in het register.
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3.2 BELEIDSLIJNEN EN INDICATOREN T.A.V. HET ONDERDEEL “PERSONEEL”
Huidige situatie:
Het beleid op schoolniveau wordt voorbereid door het managementteam. Dit gebeurt in samenwerking
met actieteams, werkgroepen en team. Elk teamlid participeert in een actieteam.

Beleidsvoornemens en indicatoren:
Beleidslijn 1: De gesprekkencyclus van doelstellingengesprekken, functioneringsgesprekken en
beoordelingsgesprekken zijn in schooljaar 2015-2016 geïmplementeerd en geborgd.
Indicatoren:
 Het beleid Gesprekkencyclus van de SKOFV wordt uitgevoerd
 Met 100% van de medewerkers in vaste dienst wordt in 2016 een beoordelingsgesprek gevoerd
Beleidslijn 2: Implementatie nieuwe cao en taakbeleid
Indicatoren
 Het door de SKO vastgestelde beleid wordt uitgevoerd
Beleidslijn 3: Iedere leerkracht heeft een (digitaal) bekwaamheidsdossier en is ingeschreven in het
Lerarenregister
Indicatoren:
 100% van de medewerkers is in 2018 ingeschreven in het Leraren register
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HOOFDSTUK 4 CULTUUR EN KLIMAAT
4.1 SCHOOLCULTUUR
Leerklimaat / Sfeer
De verdeling van de kinderen is op “de Klimboom” niet alleen gebaseerd op leeftijd of op (leerstof)jaarklassen. De kinderen worden verdeeld in stamgroepen. Deze stamgroepen bestaan uit 2 of 3
jaargroepen in één stamgroep. ( 3e jaars zijn hierop een uitzondering).
In deze opzet ervaart een kind wat het betekent eerst een jongere in een groep te zijn en later tot de
ouderen te behoren. Omdat elk kind opgroeit van ‘jongste’, naar ‘oudste’, zijn er ieder jaar andere
verhoudingen binnen een groep: de leidersfiguren – de kinderen die initiatief nemen – schuiven door.
Ieder jaar ontstaan er nieuwe mogelijkheden voor sociale groei.
In het schooljaar 2015-2016 beginnen we met de volgende stamgroepen:
Onderbouw – groep 1 / 2
 Kriebelige Katten
 Vrolijke Vlinders
 Koele Kikkers
Middenbouw – groep 3
 Toffe Tijgers
 Bezige Bijen
Middenbouw – groep 4 / 5
 Dolle Dolfijnen
 Pittige Pinguïns
 Zotte Zebra’s
Bovenbouw – groep 6/ 7 / 8
 Crazy Cows
 Cool Cats
 Vrolijke Flierefluiters
Binnen de stamgroep wordt zowel individueel als in kleinere groepjes gewerkt. Door in stamgroepen te
werken is het competitie-element naar de achtergrond verschoven en ontstaat er ruimte voor sociale en
individuele groei.
Bij het werk dat de kinderen doen, houden we zoveel mogelijk rekening met de capaciteiten en de
mogelijkheden van ieder kind.
We proberen veel nadruk te leggen op de sfeer in de groep door veel tijd te besteden aan sociale
processen, drama opdrachten, Leefstijl en Klimboom-9.
Verwachtingen over leerprestaties bij kinderen
Op “de Klimboom” proberen we zoveel mogelijk kinderen op hun eigen niveau aan te spreken en uit te
dagen. Bij alle kinderen zal er vooruitgang te zien zijn, al is het bij de een meer als bij de ander. De
verwachtingen die we hebben van leerprestaties zijn altijd individueel gesteld en kunnen elk jaar
aangepast worden.
Vanaf groep 6 werken we met een intern overdrachtsformulier waarop al een voorlopig eindadvies wordt
gegeven door de betreffende leerkracht. Ook tijdens het bespreken van de rapporten met de kinderen
bespreken de leerkrachten met de kinderen hun verwachtingen van de leerprestaties.
Tenslotte zijn er ook kinderen met een eigen leerlijn. Bij die kinderen worden op de langere termijn doelen
gesteld en ook doelen per schooljaar. Er wordt na elk half jaar weer gekeken of de doelen nog realistisch
zijn of moeten worden bijgesteld. Wij kunnen hier ook advies over vragen bij de aan school verbonden
orthopedagoog.
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Feedback door de stamgroepleiders
Op “de Klimboom” geven de leerkrachten zoveel mogelijk positieve boodschappen en feedback aan de
kinderen. Er wordt vooral aandacht besteed aan gewenst gedrag.
Kinderen met een eigen programma of leerlijn krijgen individueel feedback van stamgroepleiders en dit zal
altijd zoveel mogelijk positief gebeuren.
In principe worden alle instructies door de eigen stamgroepleider binnen de eigen stamgroep gegeven.
Door een goed ‘klassenmanagement’ leert de stamgroepleider de sterke en zwakke kanten van alle
kinderen goed kennen!
Vooral is er voor de kinderen een gevoel van veiligheid: ze hebben met hun eigen stamgroepleider te
maken en deze weet hoe een kind “in zijn vel zit” en hoe het aangesproken kan worden.
Leeromgeving
De kinderen hebben de stamgroep als veilige plek om te leren met daarin de kring en hun tafelgroep. Er is
ook altijd de mogelijkheid om op een andere plek, zoals de gang, te werken. Sommige kinderen hebben
hun eigen stil-werkplek in de groep, zodat zij zich beter kunnen concentreren.
Het is ook mogelijk om instructie te halen bij een andere stamgroep en het vervolgens te verwerken in je
eigen stamgroep. Kinderen zijn hiermee bekend, dit is een normale situatie op “de Klimboom”.
In elke groep zijn minimaal 3 computers beschikbaar voor kinderen om op te werken. Ook is er vanaf
groep 3 in elke groep een digibord beschikbaar.
Gedragsafspraken
We hebben op “de Klimboom” een uitgewerkt protocol “Gedragscode”.
Het doel van deze gedragscode is:
 het scheppen van een goed pedagogisch klimaat, waarbinnen alle betrokkenen zich veilig voelen
 het bijdragen aan preventie van machtsmisbruik
 het bevorderen en bewaken van veiligheids-, gezondheids-, en welzijnsaspecten voor alle mensen bij
hun werk op school
 het bewaken van de privacy van alle betrokkenen
Ook maken alle groepen op “de Klimboom” gebruik van de Klimboom-9. Negen gedragsafspraken die
door de hele school gelden en waar elke week van het jaar aandacht aan word besteed. Twee maal per
jaar hebben we door de school heen een week waarin OASE ( Oefenen van Afspraken Samen Evalueren)
en de Klimboom-9 ( schoolafspraken) centraal staan.
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Externe contacten

Weer Samen Naar School (WSNS)
Een aantal keer per jaar komen alle directeuren van de basisscholen uit Dronten bijeen. Tijdens deze
bijeenkomsten worden onderwijsinhoudelijke zaken besproken die dienen als basis voor implementatie
van onderwijskundige vernieuwingen zoals de één zorg route. Deze bijeenkomsten worden gevoed en
voorbereid door de beleidsgroep waarin een directeur vanuit de verschillende zuilen, een IB-er en het
speciaal onderwijs anticiperen.
In “het zorgdocument” zijn de beleidsvoornemens en de werkwijzen nader omschreven
(zowel op lokaal als op school niveau). Dit plan wordt door de IB-er jaarlijks bijgesteld en met de directeur
en het team besproken. De IB-er heeft regelmatig overleg met het IB netwerk.
Naast de afzonderlijke directeuren en IB netwerken zijn er ook gezamenlijke overleg momenten waarin
zowel de directeuren en de IB-er van de verschillende scholen deelnemen.

Kinderopvang Dronten
Vanaf januari 2007 is de organisatie van het overblijven ondergebracht bij de Stichting Kinderopvang
Dronten. De overeenkomst hiertoe is door de Medezeggenschapsraad bekrachtigd in het voorjaar van
2007. Door het overblijven onder te brengen bij deze externe organisatie kan de continuïteit gegarandeerd
worden. Ook de administratie van inschrijving, financiën en personeel wordt door Kinderopvang Dronten
gedaan. Vanuit K.O.D. is er één coördinator en één leider benoemd. De andere overblijfouders werken op
vrijwillige basis en ontvangen de wettelijk vastgestelde vrijwilligersvergoeding. Hun kind(eren) blijven
“gratis” over.
Ook voor de voor- en naschoolse opvang wordt door ouders veelal gebruik gemaakt van de
mogelijkheden van K.O.D.

Inspectie
De inspectie dient bij vele onderwijszaken betrokken te worden. De inspectie is belast met het toezicht en
verstrekt gevraagd en ongevraagd adviezen. Wij informeren de inspectie bij schorsen / verwijderen van
een leerling.

IJsselgroep (School Begeleidings Dienst)
De IJsselgroep heeft taken ten behoeve van:
 individuele scholen, m.b.t. (leer)problemen van kinderen
 de gezamenlijke scholen in de gemeente Dronten, m.b.t. het “Weer samen naar school” - projecten en
cursussen voor leerkrachten

Orthopedagoog SKO
Sinds schooljaar 2014-2015 werken we met een orthopedagoog die in dienst is bij de SKO.
Een stamgroepleider / internbegeleider van een kind met leer- en / of gedragsproblemen kan de
orthopedagoog benaderen voor:
 een consulterend gesprek
 een observatie in de klas
 een uitgebreider onderzoek
Aan ouders wordt toestemming gevraagd voor eventuele stappen. Er is een limiet aan het aantal
aanvragen van een school voor een uitgebreider onderzoek. Daarom zal er samen met ouders gekeken
worden naar mogelijkheden om voor vergoeding in aanmerking te komen door bijvoorbeeld de eigen
ziektekostenverzekering. De intern begeleider bewaakt de besteding van de beschikbare
begeleidingsgelden.
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Jeugdgezondheidsdienst (GGD)
Regelmatig worden de kinderen op school medisch onderzocht. De opzet is als volgt:
 groep 2 (5 / 6 jarigen): onderzoek door de arts en de verpleegkundige
 groep 4 (7 / 8 jarigen): onderzoek door de verpleegkundige
 groep 7 (11 / 12 jarigen): onderzoek van de rug en lengte door de arts.
De resultaten worden met de stamgroepleiders besproken. Soms kan er een vervolg- of
herhalingsonderzoek nodig zijn; dit wordt meestal gedaan in het GGD-gebouw.
Ook is er een Zorg Team overleg met de zorgcoördinator van de GGD, de leerplichtambtenaar, de
orthopedagoog van de IJsselgroep, IB - ers en Schoolmaatschappelijk Werk. Er zijn per jaar vier
gesprekken over de problemen die de school signaleert op medisch of sociaal-emotioneel vlak. Aan
ouders wordt vooraf schriftelijk toestemming gevraagd voor een dergelijk gesprek over hun kind.

Logopedie
De logopedie op school wordt verzorgd door de Hulpverleningsdienst Flevoland, afdeling GGD.
De gemeente Dronten heeft besloten logopedie toch in het pakket van basisvoorzieningen te houden,
ondanks eerdere bezuinigingsplannen.
De laatste jaren is de taak van de schoollogopedist vooral komen te liggen op preventie. Belangrijk is de
screening van de 5-jarigen op het vlak van spraak- en taalontwikkeling. Ook worden ouders en
leerkrachten geadviseerd en is er (nog) gelegenheid tot kortdurende begeleiding van kinderen. Voor de
screening is de toestemming van ouders van tevoren noodzakelijk, ouders ontvangen hiervoor een
formulier.

Voortgezet onderwijs
De meeste kinderen binnen de school gaan naar scholen voor voortgezet onderwijs in Dronten. Deze
scholen verzorgen zelf de informatie aan de ouders en kinderen. Ze organiseren kijk- en informatiedagen.
Er vindt een overdracht plaats van leerlingen van ‘de Klimboom” naar het voortgezet onderwijs. Na het
verlaten van de school vindt er een terugkoppeling plaats met de basisschool over de vorderingen van de
leerlingen.

Studenten
Wij vinden het belangrijk dat vakmanschap wordt doorgegeven. Daarom zijn studenten van diverse
opleidingen op onze school welkom. Onze school is dan ook regelmatig opleidingsschool voor studenten
van de Katholieke Pabo in Zwolle. De contacten lopen via een contactpersoon binnen school en de
mentor.
Daarnaast begeleiden we studenten van de opleiding tot klassenassistent / onderwijsassistent. De
contacten verlopen via de stamgroepleider bij wie zij stage lopen.

Gemeente Dronten
Ons schoolgebouw is eigendom van de gemeente en bij problemen zoals vandalisme wordt er contact
opgenomen met deze instantie. De gemeente is ook mede verantwoordelijk voor de buitenkant van ons
gebouw.

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Deze organisatie is van start gegaan op 4 maart 2011. De organisatie slaat een brug tussen alle
zorgverlenende organisaties in Dronten en het onderwijs.
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4.2 CULTUUR VOOR MEDEWERKERS
Op “de Klimboom” hebben we met het gehele team de jenaplanopleiding gevolgd en alle deelnemende
medewerkers hebben hun diploma behaald. Wij vinden het erg belangrijk dat medewerkers de ideeën
achter de gedachte van Jenaplan kennen en hier ook naar handelen. De komende jaren zullen we
meerdere keren per jaar begeleid worden op het gebied van Jenaplan, zodat we in ontwikkeling blijven.
We verwachten van alle medewerkers inzet op deze bijeenkomsten. Van nieuwe medewerkers
verwachten wij dat zij in het bezit zijn van het Jenaplandiploma of bereid zijn deze te halen.
Voor de eigen ontwikkeling is volop ruimte en tijdens POP-gesprekken wordt ook altijd gekeken hoe de
medewerker hierin ondersteund kan worden.
We zijn een school waarin open met elkaar gecommuniceerd wordt en ieder zijn mening kan en mag
geven. Tijdens bouwvergaderingen is er minimaal éénmaal per jaar ruimte om elkaar, onder leiding van
een coach, feedback te geven.
Eenmaal per 2 jaar wordt het medewerkers tevredenheidonderzoek afgenomen. Tevens wordt eens per 4
jaar de Risico Inventarisatie & Evaluatie rapport afgenomen.
In juni 2014 is er een tevredenheidsonderzoek afgenomen en de medewerkers hebben een rapportcijfer
gegeven tussen de 1 en 10. Ze hebben het werken op de Klimboom gemiddeld een 8.1 gegeven.

4.3 CULTUUR VOOR LEERLINGEN
In hoofdstuk 1.1 en hoofdstuk 4.1 heeft u al kunnen lezen dat we op “de Klimboom” verschillen tussen
kinderen als uitgangspunt nemen, dit is een belangrijke jenaplangedachte.
Elk kind is uniek en mag er zijn, dat willen we de kinderen laten ervaren op onze school.
Natuurlijk volgen we methodes om de kerndoelen te behalen, maar we zoeken zoveel mogelijk ruimte om
ontwikkelings- en ervaringsgericht te werken. Zo willen we de kinderen zoveel mogelijk betrekken bij onze
lesstof.
De verdeling van de kinderen is op De Klimboom niet alleen gebaseerd op leeftijd of op (leerstof)jaarklassen. De kinderen worden verdeeld in stamgroepen, waar oudere en jongere kinderen uit twee
verschillende leerjaren in één groep bij elkaar zitten.
De stamgroepverdeling ziet er als volgt uit:
 onderbouw
groep 1/2
 middenbouw
groep 3
 middenbouw
groep 4/5
 bovenbouw
groep 6/7/8
Met uitzondering van groep 3 zit elke leerling zit dus meerdere jaren in dezelfde stamgroep.
In deze opzet ervaart een kind wat het betekent eerst een jongere in een groep te zijn en later tot de
ouderen te behoren. Omdat elk kind opgroeit van ‘jongste’, naar ‘oudste’, zijn er ieder jaar andere
verhoudingen binnen een groep: de leidersfiguren – de kinderen die initiatief nemen – schuiven door.
Ieder jaar ontstaan er nieuwe mogelijkheden voor sociale groei.
Binnen de stamgroep wordt zowel individueel als in kleinere groepjes gewerkt. Door in stamgroepen te
werken is het competitie-element naar de achtergrond verschoven en ontstaat er ruimte voor sociale en
individuele groei.
Bij het werk dat de kinderen doen, houden we zoveel mogelijk rekening met de capaciteiten en de
mogelijkheden van ieder kind.
Eenmaal per 4 jaar word het leerling tevredenheidonderzoek afgenomen.
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4.4 CULTUUR VOOR OUDERS
Contacten met ouders
Ouders worden uitgebreid op de hoogte gehouden over de ontwikkeling van hun kind.
 Als een ouder of een stamgroepleider het van belang vindt om van gedachten te wisselen over het
kind, kan een afspraak worden gemaakt. Wanneer iets van belang is, is niet in het algemeen te
zeggen.
 Rapportage . in januari nodigen we alle ouders uit voor een gesprek. Het rapport wordt de vrijdag
voor de rapportagemiddag op school met de kinderen besproken en kan thuis worden bekeken.
 Facultatieve-oudergesprekken in oktober, april en in juni gehouden. Ouders hebben hierdoor de
mogelijkheid om tussentijds met de stamgroepleider over de ontwikkeling van hun kind te praten.
Ouders kunnen zich hiervoor inschrijven maar ook stamgroepleiders kunnen ouders hiervoor
uitnodigen.
Als een ouder of een stamgroepleider het van belang vindt om van gedachten te wisselen over het kind, is
een afspraak snel gemaakt. Wanneer iets van belang is, is niet in het algemeen te zeggen. Naarmate
kinderen ouder worden en ouders minder vaak op school zijn, zal er sneller vanuit worden gegaan dat
“…..geen bericht goed bericht is…”
De stamgroepleider van het kind is in alle opzichten het aanspreekpunt, om de ontwikkeling van het kind
of eventuele problemen mee te bespreken. De schoolleiding draagt echter de eindverantwoordelijkheid.
We maken gebruik van verschillende communicatiemiddelen om de ouders te voorzien van informatie
over de gang van zaken op school:
 Klimfo ( maandelijkse nieuwsbrief)
 Nieuwsbrief per bouw
 Schoolgids
 Jaarkalender
 Website
Op “de Klimboom” is er natuurlijk ook een Ouderraad (OR) en een Medezeggenschapsraad (MR)
Een Jenaplanschool wil een leef- en werkgemeenschap zijn van kinderen, stamgroepleiders en ouders.
De Ouderraad kent 7 leden, allen ouders. De Medezeggenschapsraad kent 6 leden waarvan 3 in de
zogenoemde oudergeleding en 3 in de teamgeleding. De bestuurlijke en organisatorische aspecten van
zowel de OR als de MR zijn in statuten vastgelegd. De schoolleider is bij beide vergaderingen aanwezig.
Verder zijn veel ouders actief in de praktische ondersteuning bij het onderwijs en heeft iedere stamgroep
minimaal 1 stamgroepouder. Te denken valt aan het doen van spelletjes c.q. het werken met
ontwikkelingsmaterialen in de onderbouw, het helpen bij lezen en handvaardigheid in de midden-, tussenen bovenbouw of het organiseren van het paasontbijt en het kerstdiner. Tenslotte is er ook hulp bij de ICT
aanpak en met de computers in de klas.
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4.5 BELEIDSLIJNEN EN INDICATOREN T.A.V. HET ONDERDEEL “CULTUUR EN KLIMAAT”
Huidige situatie: Het medewerkers tevredenheidonderzoek heeft uitgewezen dat stamgroepleiders met
plezier naar school gaan. De sociaal veilige omgeving is aanwezig.
Stamgroepleiders zijn betrokken bij de schoolontwikkeling. Er is bereidheid om elkaar te helpen. Het
geven van feedback, het ontvangen van feedback en het delen van successen is ontwikkeld.
Leerlingen ontvangen twee keer per jaar een schriftelijk rapport. Hierin geven leerkrachten a.d.h.v.
observaties, gegevens uit methodegebonden toetsen en het LVS de ontwikkeling van een leerling weer.
Ook vult de leerling een eigen rapport in.
Dankzij het jaarlijks terugkerende OASE project en de “Klimboom 9” worden leerlingen betrokken bij de
groepsafspraken.
Beleidsvoornemens en indicatoren:
Beleidslijn 1: De werkdruk voor de medewerkers wordt verminderd
Indicator:
SKO ontwikkelt beleid op dit gebied en dit wordt tot uitvoering gebracht op de Klimboom
Beleidslijn 2: De professionele schoolcultuur is geoptimaliseerd.
Indicator:
 Elk jaar is er minimaal één bouwvergadering waarin er, onder leiding van een coach, specifiek
aandacht is voor elkaars kwaliteiten en verbeterpunten.
 Stamgroepleiders geven en ontvangen van elkaar feedback

Beleidslijn 3: Gezonde school
Indicator:
 er komt een team gedragen en schoolbreed beleid met betrekking tot gezond eten en drinken voor
de pauze
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HOOFSTUK 5 MIDDELEN EN VOORZIENINGEN
5.1 HUISVESTING EN UITRUSTING
“De Klimboom” is sinds november 1996 gehuisvest in het scholeneiland in Dronten-West. Hierin is ook
PC school De Zevensprong gehuisvest. OBS De Dukdalf heeft sinds 2014 een apart schoolgebouw
betrokken.
Deze gebouwen staat midden in een grote nieuwbouwwijk waar de komende jaren nog volop gebouwd
wordt. Een gedeelte van de wijk is helemaal klaar, een ander gedeelte is nog volop in ontwikkeling.
Nabij het scholeneiland is een gezondheidscentrum en een klein winkelcentrum. Iets verder weg is een
kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en een BSO.
In het gebouw betrekken wij 11 groepen, 1 personeelskamer, 1 directiekamer, 1 IB ruimte en een
speelzaal voor de onderbouw. We kunnen gebruik maken van een gemeenschappelijke middenruimte met
podium en een onderbouw-, en bovenbouwhal.

5.2 Financiën
Lumpsum:
In het primair onderwijs is de lumpsumfinanciering van toepassing. Dit houdt in dat scholen een
totaalbedrag ontvangen voor al hun onkosten. De hoogte van dat budget hangt o.a. af van het aantal
leerlingen, hun leeftijd en afkomst.
Binnen het beschikbare budget en de beleidskaders van de stichting legt onze school haar financiële
keuzes en prioriteiten vast in een jaarbegroting en in een meerjarenperspectief; deze worden door de
school opgesteld en besproken met de MR. Na goedkeuring door het bestuur is de jaarbegroting een
taakstellend beleidsdocument voor de directeur van de school. Het bestuur volgt gedurende het jaar de
ontwikkeling op hoofdlijnen en de schoolleider legt verantwoording af.
Voor het financieel beleid van de Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland Veluwe (SKO), verwijzen
wij u naar het financieel beleidsplan van het SKO.
Schoolbudget:
Op basis van een allocatiemodel krijgen de scholen middelen toegekend vanuit de SKO.
Er vindt een afdracht plaats aan de bovenschoolse organisatie voor algemene (personele) zaken.
Jaarlijks wordt met behulp van een begrotingsmodel, de begroting vastgesteld. Deze wordt opgesteld op
basis van de inkomsten en de plannen zoals die beschreven zijn in het schoolplan. Uitgangspunt is dat de
begroting sluitend moet zijn. Bij afwijkingen zal de schooldirectie verantwoording afleggen.
Zorgmiddelen:
Vroeger ontving de school een budget voor kinderen met een indicatie, de zogenaamde rugzakgelden.
Met de invoering van Passend Onderwijs zijn de “rugzakjes” verdwenen. In de toekomst zullen de
zorgmiddelen via het samenwerkingsverband naar de besturen gaan. De school kan dan bij het bestuur
een aanvraag indienen voor deze zorgmiddelen. De exacte route en de hoeveelheid van de geldstroom is
tot op heden (mei 2015) nog niet duidelijk.
Budget achterstandbestrijding:
Wanneer er op basis van vestigingsplaats of gewichten van leerlingen gelden beschikbaar worden gesteld
voor het bestrijden van achterstanden krijgt de school de beschikking over deze bedragen.

Schoolplan 2015 – 2019 Katholieke Jenaplanschool

32

Sponsoring:
Scholen kunnen zich laten sponsoren. Hierdoor kunnen scholen financiële speelruimte creëren. Een
sponsor geeft geld, goederen of diensten aan een school in ruil voor een tegenprestatie. Deze
tegenprestatie vindt in schoolverband plaats onder verantwoordelijkheid van de school. Sponsoring moet
aan wettelijke voorwaarden voldoen. Hier heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een
convenant afgesloten.
Zie: convenant scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring.
5.3 Materieel beleid
Meerjaren onderhoudsplan van het gebouw:
De SKO is sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het gebouw van de Klimboom. Tot op heden
verzorgde de gemeente Dronten, het onderhoud en vervangingen en kregen we achteraf een factuur voor
de verleende diensten.
Het onderwijsbureau Meppel gaat ons ondersteuning bieden bij het gehele beheer van het school
gebouw. Zij adviseren, lichten voor en ondersteunen bij de uitvoering.
Er wordt een meerjaren onderhoudsplanning gemaakt.
De school bouwt een onderhoudsvoorziening op voor het reguliere onderhoud voor schilderwerk en
onderhoud binnenzijde door jaarlijks een bedrag ten laste van de exploitatie aan deze voorziening toe te
voegen.
Meerjarenplan vervanging methodes/ICT
De school is bezig met een uitgebreid ICT-beleid en hiervoor wordt een I-coach opgeleid.
Ook de investeringsbegroting voor vervanging van methodes en ICT maakt deel uit van de
schoolbegroting.

5.4 BELEIDSLIJN EN INDICATOREN T.A.V. HET ONDERDEEL “MIDDELEN EN VOORZIENINGEN”
Beleidsvoornemens en indicatoren:
Beleidslijn 1: er wordt een keuze gemaakt voor een verplichte eindtoets
Indicator:
 Er wordt een team gedragen keuze gemaakt voor een verplichte eindtoets
 95 % van de leerlingen maakt deze verplichte eindtoets (LWOO leerlingen maken naar verwachting
een andere toets)

Beleidslijn 2: Er wordt een keuze gemaakt voor een methode voor Wereld Oriëntatie voor de groepen 3
t/m 8
Indicator:
 Er wordt een team gedragen keuze gemaakt voor een methode voor Wereld Oriëntatie
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HOOFDSTUK 6 MANAGEMENT VAN ONDERWIJSPROCESSEN EN ONDERSTEUNENDE
PROCESSEN

6.1 VISIE OP ONTWIKKELING EN ONDERWIJS
Het primaire proces van scholen is het geven van goed onderwijs. Ondersteunende processen hierbij zijn
leiderschap, strategie en beleid, personeel en middelen. Om vanuit een goede basis te werken is onze
visie onontbeerlijk.
Op “de Klimboom” proberen we ervoor te zorgen dat kinderen zich in een ononderbroken lijn kunnen
ontwikkelen. We kijken bij elk kind of het sociaal-emotioneel, cognitief en motorisch gezien door kan naar
een volgende groep.
Met name in de onderbouw hebben we speciale aandacht voor de kinderen die tussen juli en december
jarig zijn.
Op “de Klimboom” is het normaal om op je eigen niveau te werken. Dat betekent dat meerdere kinderen
bij bepaalde vakgebieden een jaargroep hoger of lager werken. Ook hebben meerdere kinderen een
eigen leerlijn. Voor de kinderen vanaf groep 5, die methodes uit hebben of verrijking / verdieping nodig
hebben, is de methode “Topklassers” aangeschaft, waarin heel veel uitdaging op verschillende
vakgebieden te vinden is.
Zo proberen we ervoor te zorgen dat álle kinderen een ononderbroken ontwikkeling door kunnen maken.
Bij de keuzes die we maken, informeren we ouders tijdig. Zij zijn hier duidelijk gesprekspartners in, maar
het team maakt uiteindelijk de beslissing of het kind door kan naar een volgende groep. Dit wordt altijd
uitgebreid besproken in de bouw en met de IB-er.
6.2 PEDAGOGISCHE HUISSTIJL
Kinderen moeten zich veilig en geborgen voelen om tot groeien en leren te komen, dat is voor ons een
voorwaarde.
Wij steken dan ook veel tijd in de vertrouwensrelatie met het kind. Als je een band hebt met het kind, zal je
veel meer met het kind kunnen bereiken. Ook met ouders onderhouden we een goede en open
communicatie. Zij moeten het gevoel hebben altijd welkom te zijn om de zorg van hun kind te kunnen
delen.
Wij willen kinderen meegeven dat ze uniek en verschillend zijn, allemaal bijzonder op hun eigen manier.
Hiermee proberen we het zelfvertrouwen van kinderen te vergroten. Bij kinderen met faalangst is hier nog
meer aandacht voor.
Bij kinderen die moeilijk gedrag laten zien, proberen we altijd in gesprek te gaan. Te onderzoeken waar
het gedrag vandaan komt en afspraken te maken hoe we met dit gedrag omgaan. De stamgroepleider kan
hierbij altijd terugvallen op zijn bouwcollega’s, de IB-er en de directie.
Bij moeilijk gedrag gaan we ook altijd in gesprek met ouders, zodat we samen op één lijn beslissingen
kunnen nemen.
Bij grensoverschrijdend gedrag wordt altijd de directie ingeschakeld. Bij gesprekken waar directie of IB
aanwezig is, wordt ook altijd een gespreksformulier gemaakt, dat moet worden getekend door ouders. Dit
om het hele verhaal compleet te laten zijn.
Scholen werken met een lesrooster. Op “de Klimboom” noemen we dat het ‘ritmisch weekplan’.
Gedurende de dag wisselen vier basisactiviteiten elkaar op een ritmische manier af: gesprek, werk, spel
en viering.
Gesprek:
In alle groepen wordt de dag begonnen in de kring. De kring staat vast als herkenningspunt in ieder
lokaal: daar ontmoeten de kinderen en de stamgroepleider elkaar. De kring is een ontmoetingsplek voor
iedereen, dus ook een plek waar de verschillen tussen kinderen zichtbaar worden. In een kringgesprek
leren kinderen hun gedachten onder woorden te brengen, actief te luisteren naar elkaar, elkaar de beurt te
geven en elkaar vragen te stellen of op elkaar reageren.
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Spel:
Het gaat om spel en beweging. Voor de onderbouw gebeurt dit in het speellokaal, in de kring of buiten. In
de andere groepen gebeurt dit in de gymzaal, in de kring of buiten.
Werk:
Na het kringgesprek wordt er begonnen met ‘werk’. De creatieve vakken als handvaardigheid, tekenen en
muziek horen hier ook bij.
In de onderbouw kiezen kinderen ontwikkelingsmaterialen uit de kasten, waarbij de kinderen leren om
zelfstandig met hun werkkaart te werken. Ook wordt er gewerkt in ‘hoeken’: speelhuis, bouwhoek,
wielenhoek en zand / watertafel. Natuurlijk zijn er ook creatieve opdrachten.
In de middenbouw, de tussenbouw en de bovenbouw begint het blokuur: de stamgroepleider geeft
instructie aan groepjes kinderen van hetzelfde niveau. De andere kinderen werken dan zelfstandig aan
opdrachten. Deze opdrachten hebben te maken met schrijven, taal/spelling/werkwoordspelling, rekenen,
(begrijpend) lezen. Ook kunnen er Wereld Oriëntatie opdrachten zijn of opdrachten met de computer.
In de structuur van de stamgroep wordt veel aandacht geschonken aan de zelfstandigheid en eigen
verantwoordelijkheid van de kinderen. Hierin is een duidelijke structuur en de doorgaande lijn binnen de
school van belang
Een stamgroep geeft op deze manier het beeld van een actieve bijenkorf. Er gebeurt heel veel, maar de
kinderen weten wat hun taak is, welke afspraken er zijn en wat er van hen verwacht wordt. De
stamgroepleider begeleidt, observeert en registreert.
Vieren:
Binnen de stamgroep en binnen de hele school staan we met elkaar stil bij belangrijke momenten. De
verjaardag van de kinderen is de meest voorkomende viering en wordt op een feestelijke manier gevierd.
In de onderbouw zijn de ouders daarbij welkom.
Met alle kinderen vieren we het begin en het einde van de week.
De weekopening wordt door één van de stamgroepleiders of door een stamgroep verzorgd. Het gaat over
een thema dat in de week aan de orde komt, vaak komt dit thema uit “Trefwoord”.
De weeksluiting wordt door kinderen verzorgd: ze laten op een creatieve manier zien waarmee ze die
week bezig zijn geweest. Er komen twee groepen uit verschillende bouwen aan de beurt, verder bestaat
de mogelijkheid tot vrije inschrijving. Kinderen komen op die manier regelmatig op het podium om iets te
presenteren.
Ook houden we regelmatig in plaats van de gezamenlijke weeksluiting een wisselkring, waarbij kinderen
kunnen kiezen uit verschillende drama-, muziek- of spelactiviteiten. Er worden dan heterogene groepen
gemaakt: uit iedere stamgroep twee of drie kinderen.
Ongeveer vier keer per jaar is er ook een speelgoedmiddag, waarop kinderen speelgoed en
gezelschapsspelletjes mee naar school mogen nemen om samen mee te gaan spelen.
Bij de weekopening zijn ouders van harte welkom. Bij de weeksluiting kunnen alleen ouders aanwezig zijn
van de groepen die aan de beurt zijn. We hebben dit besluit met tegenzin genomen, maar redenen van
veiligheid en ruimtegebrek hebben hierbij de doorslag gegeven.
In de KLIMFO wordt duidelijk aangegeven wanneer welke groepen de weeksluiting verzorgen.
Ook andere vieringen doen we met de hele school: de opening van het kamp, Sinterklaas, Kerst, Pasen,
carnaval en het schoolfeest.
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6.3 DIDACTISCH ONTWERP
De didactiek binnen ons onderwijs is afgestemd op en ingebed in onze visie.
Op “de Klimboom” proberen we kinderen op verschillende manieren te laten leren.
De lesstof staat vanaf groep 3 op een dagtaak en vanaf groep 5 op een weektaak. Kinderen plannen zelf
wanneer ze wat willen maken. Op de weektaak staan verschillende opdrachten, maar ook elke week in
ieder geval één samenwerkopdracht.
Kinderen werken in verschillende samenstellingen samen, per (tafel)groep, maar ook per bouw of bouw
doorbroken.
De lesstof halen wij uit de methodes die we gebruiken en deze vullen we aan met extra materialen,
digitale en creatieve opdrachten e.d.
De instructies worden op vaste momenten gegeven. Kinderen die de instructie nodig hebben sluiten aan,
soms bepaalt de stamgroepleider dit ook. Andere kinderen werken zelfstandig verder.
Elke dag is er een stil werk periode waarin de kinderen niets aan de stamgroepleider mogen vragen en de
stamgroepleider alle tijd heeft voor kinderen met zorg / speciale leerbehoefte.
Didactisch concept
We proberen binnen “de Klimboom” de zelfstandigheid van de kinderen te bevorderen. Tijdens de
blokperiode is er altijd een periode van zelfstandig werken. De opbouw van het zelfstandig werken ziet er
als volgt uit:
 In de onderbouw wordt met een planbord gewerkt, waarbij de kinderen zelf mogen aangeven welke
activiteit ze hebben gekozen. Het werken met het ontwikkelingsmateriaal gebeurt met ‘werkkaarten’,
waarbij kinderen zelf kiezen met welke opdracht ze aan de slag gaan.
 In de middenbouw wordt met dagtaken gewerkt, waarbij de kinderen gaandeweg het jaar steeds meer
zelf de volgorde van uitwerken bepalen.
 In de tussenbouw groeit de zelfstandigheid door naar een weektaak, waarbij er binnen de
werkafspraken meer ruimte komt voor eigen invulling.
 In de bovenbouw krijgen de kinderen een uitgebreide weektaak die ze zelf indelen en plannen. Om
het punt ‘verantwoordelijkheid van de kinderen’ verder in te vullen wordt er in de bovenbouwgroepen
regelmatig geëvalueerd. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling gebeuren.
Sommige kinderen vinden het moeilijk om zelfstandig aan de slag te gaan. Deze kinderen werken met een
dagtaak die in kleinere opdrachten verdeeld word. Het regelmatig bespreken van de werkafspraken is
belangrijk om kinderen vooruit te helpen in hun zelfstandigheid.

6.4 LEERSTOFAANBOD
Op “de Klimboom” werken we met landelijk erkende methodes voor alle vakgebieden. Op het gebied van
WO werken we met de Tulemap, zodat we de kerndoelen kunnen afdekken.
Wel proberen we zoveel mogelijk ervaringsgericht en ontwikkelingsgericht te werken op de momenten dat
daar ruimte voor is. Zo zijn een aantal thema’s per schooljaar vrij te kiezen uit waar de kinderen mee
komen.
Vanaf groep 3 beschikken alle stamgroepen over digiborden. Vanaf groep 1 beschikken we over
computers waarop ondersteuningsprogramma’s voor de methodes te vinden zijn. Wij hebben een externe
ondersteuningsleerkracht voor ICT.
De onderbouw heeft de beschikking over één vast digibord en een verrijdbaar smartbord.
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Sociaal Emotionele Ontwikkeling
Van groot belang is verder het gebruik van de methode “Leefstijl”. “Leefstijl” is een integrale methode rond
sociaal emotionele ontwikkeling. Het is belangrijk deze ontwikkeling van kinderen te begeleiden en te
stimuleren.
Sinds het schooljaar 2008 / 2009 wordt twee keer een driewekelijks periode gepland rond het OASEproject. OASE staat voor: Oefenen van Afspraken, Samen Evalueren. De belangrijkste insteek is dat het
in de verhouding tussen kinderen en hun stamgroepleider en tussen kinderen onderling gaat om
“afspraken” en niet om “regels” . Het gaat om de gezamenlijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid voor
de afspraken die samen zijn opgesteld en niet om “regels” die van bovenaf worden opgelegd.

We maken verder gebruik van de volgende methodes:
Technisch lezen
Veilig Leren Lezen
Boekenseries op de 12 AVI-niveaus
Begrijpend lezen
Nieuwsbegrip
Taal + Spelling
Taaljournaal
Rekenen
Alles Telt
Wereldoriëntatie
Kleuterplein
SLO ( Stichting Leerplan Ontwikkeling) en Tule (Tussendoelen en
Leerlijnen) mappen
Schrijven
Schrijven leer je zo
Muziek
Muziek moet je doen
Creatief
Moet je doen
Sociaal Emotionele Ontwikkeling
Leefstijl
Met deze methodes werken wij aan de kerndoelen die in de Wet op het Primair Onderwijs staan vermeld.
ICT in de school:
Binnen de school beschikken we over een netwerk. Hierop zijn alle computers en de digitale schoolborden
aangesloten.
6.5 DIFFERENTIATIE IN DE SCHOOL
In de hoofdstukken 1.1 en 4.1 is ook al te lezen hoe wij differentiëren op “de Klimboom”.
Vanuit de jenaplanvisie willen we een kind zoveel mogelijk op zijn of haar eigen niveau aanspreken.
Binnen onze stamgroepen zijn dus meerdere subgroepen. Ook is het mogelijk dat kinderen voor een
bepaald vakgebied in een hogere of lagere jaargroep instructie krijgen.
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6.6 LEERLINGENZORG
Stamgroepleiders volgen de vordering van leerlingen op verschillende manieren:
 via observaties
 via methode gebonden toetsen
 via het Cito Leerlingvolgsysteem
Op “de Klimboom” hebben we twee Intern Begeleiders die de leerlingenzorg goed in beeld hebben.
Zorgkinderen of kinderen met een speciale onderwijsbehoefte worden eerst besproken in de bouw,
daarna tijdens de consultaties. Er kan hulp worden ingeroepen door externe zorginstanties.
In principe proberen we zoveel mogelijk zorg in de groep zelf te geven, door de eigen stamgroepleider.
Tevens is er sinds schooljaar 2010 / 2011 de mogelijkheid om de leerling gedurende een korte tijd
(6-12 weken) voor RT aan te melden. Hier kunnen ook kinderen met sociaal emotionele of
gedragsproblemen voor aangemeld worden.
Voor kinderen met een rugzak is een speciale rugzakleerkracht aangetrokken.
Sinds schooljaar 2014-2015 is er ook de mogelijkheid dat de kinderen ondersteuning krijgen op sociaal
emotioneel gebied, SRT. ( Sociale Remedial Teaching)
Zorg en begeleiding
We besteden veel aandacht aan ‘zorg’. We hebben 2 IB-ers. Alle afspraken en protocollen zijn vastgelegd
in het zorgdocument.
De IB-ers hebben als taak, in overleg met de stamgroepleiders, de ontwikkeling van de kinderen in de
gaten te houden en stappen te zetten om deze ontwikkeling niet te laten stagneren. Dit gebeurt zowel op
cognitief als op sociaal emotioneel gebied.

Zij doen dit door:
 groepsconsultaties
 individuele consultaties
 kindbesprekeningen tijdens bouwvergaderingen
 zorg Team overleg met leerplicht ambtenaar, IJsselgroep, GGD en Schoolmaatschappelijk werk
Voor een uitgebreide beschrijving van onze leerlingenzorg verwijzen we naar het zorgdocument van onze
school.
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6.7 PASSEND ONDERWIJS
Schoolbeleid
Ten aanzien van het passend onderwijs is allereerst een protocol opgesteld over het aannamebeleid. Met
de invoering van de één zorg route trachten wij zorg op maat te geven. Om die te kunnen blijven
garanderen was een aannamebeleid afspraak noodzakelijk.
In het aannamebeleid maken we een onderscheid tussen:
 Kort stappenplan : Dit zijn vierjarigen en leerlingen zonder specifieke onderwijsbehoefte.
 Lang stappenplan (10 weken): Dit is voor leerlingen met een indicatie of met een specifieke
onderwijsbehoefte.
Om gegevens te verzamelen van deze leerling en een juiste beslissing te nemen, hanteren wij een
periode van tien weken:
Doel van deze periode is om het volgende uit te zoeken:
Welke zorgvraag heeft deze leerling?
Wat zijn ‘specifieke’ onderwijsbehoeften van deze leerling?
Wat kunnen wij de leerling bieden?
Hiervoor wordt informatie ingewonnen bij de ouders en bij de leerkracht en de IB-er van de vorige school.
Op basis van bovenstaande gegevens neemt de schoolleiding, in samenspraak met de IB-ers,
orthopedagoog en de mogelijke stamgroepleider, een beslissing over mogelijke plaatsing.
Facilitering
Binnen de lumpsum financiering is hiervoor een budget opgenomen.
6.8 BEGELEIDING VOORTGEZET ONDERWIJS
Ouders zijn goed op de hoogte van de stand van zaken m.b.t. de ontwikkeling van hun kind. Dit omdat de
interne rapportage regelmatig met de ouders wordt besproken. ‘Ontwikkeling’ is een proces van jaren. De
rapportage over de ontwikkeling is dan ook bedoeld om ouders regelmatig te informeren en ook om te
voorkomen dat er zich verrassingen voordoen.
De stamgroepleiders hebben een goed inzicht in deze ontwikkeling en weten dus over welke
mogelijkheden een kind beschikt.
Wat er op “de Klimboom” wordt ondernomen m.b.t. de overstap naar het voortgezet onderwijs staat
uitgewerkt in een protocol. Hieronder een samenvatting.





In de laatste rapportage van groep 7 wordt met de ouders gesproken over de verwachtingen van het
kind en de ouders.
Begin van groep 8 is er een informatieavond voor ouders
In groep 8 wordt er in februari een eindadvies bepaald in samenspraak met stamgroepleiders, IB-ers
en directie. Hier worden de capaciteiten van de kinderen in beeld gebracht op het vlak van taal,
rekenen / wiskunde en ruimtelijk inzicht; alsmede het sociaal functioneren en de zelfstandigheid.
Een definitief advies vanuit “de Klimboom” wordt eind februari van het schooljaar besproken in een
eindgesprek tussen de stamgroepleider, het kind en de ouders. Dit advies is uiteraard gebaseerd op
alle gegevens die in de hele basisschoolperiode van een kind zijn verzameld:
- de observatiegegevens van de stamgroepleiders
- de gegevens van de methodische toetsen
- de gegevens van de Cito-toetsen begrijpend lezen, rekenen en spelling
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Tot op heden hebben we ervoor gekozen niet de Cito-eindtoets door groep 8 te laten maken.
De ‘film’ van de manier waarop het kind zich ontwikkeld heeft in een periode van acht jaar geeft ons
inziens méér inzicht dan de ‘foto’ die op één dag wordt gemaakt.
In schooljaar 2015-2016 wordt er een eindtoets verplicht gesteld. In schooljaar 2015-2016 zal de keuze
voor de uiteindelijke toets gemaakt maakt. Dit op basis van de goedgekeurde toetsen door de inspectie,
de ervaringen van andere scholen en de keuze vrijheid van SKO.
Van groot belang hierbij is voor ons de combinatie van leerresultaten enerzijds en van
persoonskenmerken – zoals zelfstandigheid / verantwoordelijkheid, motivatie en taakbesef – anderzijds.
Bij het eindadvies worden beide aspecten, die ook al uitdrukkelijk in de hele periode van de bovenbouw
zijn vastgelegd, gewogen. Dit eindadvies wordt besproken met de ouders en het kind; ook wordt hetzelfde
eindadvies besproken met het voortgezet onderwijs. Dit advies wordt door het v.o. rechtstreeks
overgenomen.
In het begin van het schooljaar worden de ouders van de 8e jaars uitgenodigd voor een infoavond, waar
de verschillende stappen en het “protocol overdracht 8e jaars” worden besproken en toegelicht.
Dronten heeft twee scholen voor middelbaar onderwijs, te weten het Almere College en het Ichthus
College. Sinds schooljaar 2013-2014 gaan ook kinderen naar Jena XL in Zwolle. We kennen met deze
scholen de volgende contactmomenten:
 Er zijn per jaar enkele algemene bijeenkomsten, waarbij het gaat over procedures,
schoolontwikkelingen, enz.
 Er zijn, in de periode januari / februari gesprekken met de mentoren van de ‘afgezwaaide “Klimboom”kinderen om te zien hoe de ontwikkelingen van een kind verder verlopen
 Tenslotte krijgen we regelmatige rapportages van de schoolloopbaan van oud-Klimboom-kinderen
Door deze regelmatige en ook ‘lange-termijn’-terugkoppeling kunnen Klimboom en voortgezet onderwijs
zich voortdurend op elkaar afstemmen.
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6.9 LESROOSTERS
De schooltijden voor schooljaar 2015-2016 zijn als volgt vastgesteld:
onderbouw
Groep 1/2

Middenbouw
Groep 3

Groep 4/5

bovenbouw
Groep 6/7/8

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

8.45-12.00 en 13.15-15.15
8.45-12.00 en 13.15-15.15
8.45-12.00
8.45-12.00 en 13.15-15.15
8.45-12.00 en 13.15-15.15

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

8.45-12.00 en 13.15-15.15
8.45-12.00 en 13.15-15.15
8.45-12.30
8.45-12.00 en 13.15-15.15
8.45-12.00 en 13.15-15.15
8.45-12.15 en 13.15-15.15
8.45-12.15 en 13.15-15.15
8.45-12.30
8.45-12.15 en 13.15-15.15
8.45-12.15 en 13.15-15.15

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

8.45-12.15 en 13.15-15.15
8.45-12.15 en 13.15-15.15
8.45-12.30
8.45-12.15 en 13.15-15.15
8.45-12.15 en 13.15-15.15

Door de bovengenoemde roostertijden maken de kinderen uit de onderbouw en middenbouw ‘teveel’
uren. Deze worden in de loop van het jaar teruggegeven in de vorm van lesvrije dagen.
De data staan vermeld in de jaarkalender.
Tevens wordt er jaarlijks verantwoording afgelegd aan SKO, MR en inspectie over het aantal lesuren op
jaarbasis.
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6.10 MANAGEMENT VAN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN
Er zijn meerdere vergadervormen terug te vinden binnen “de Klimboom”.
WAT?
Directievergadering
Zorgteamvergadering

Zorgoverleg
Teamvergadering
Bouwvergadering

MR
OR
Interne info team
Klimfo ( nieuwsbrief voor
ouders)

MET WIE?
Alle directeuren SKOFV
scholen
IB-ers, zorgcoördinator,
leerplichtambtenaar en
externe zorgaanbieder
IB-ers en schoolleiding
Directeur en alle teamleden
Bouwcoördinator en
leerkrachten van de
betreffende bouw
Directeur en leden MR
Directeur en leden OR
Directeur, via mail
Directeur, via mail

HOE VAAK?
Éénmaal per maand
Eénmaal per 8 weken

Eénmaal per zes weken
Eénmaal per zes weken
Eénmaal per 2-3 weken

Zesmaal per jaar
Zesmaal per jaar
Elke donderdagmiddag
Elke 4-5 weken

Om onze kwaliteitszorg goed in beeld te krijgen, maken we gebruik van actieplannen en pdca-cirkel, zodat
we de veranderingen goed kunnen borgen.
Ook maken we gebruik van de gesprekkencyclus tijdens de gesprekken met de medewerkers.
SharePoint
In schooljaar 2015-2016 zal een startgemaakt worden met SharePoint.
De medewerkers krijgen één werkomgeving, die toegang geeft tot informatie uit alle gekoppelde
applicaties, webservices en andere informatiebronnen.

6.11 BELEIDSLIJN EN INDICATOREN T.A.V. MANAGEMENT VAN ONDERWIJSPROCESSEN EN
ONDERSTEUNENDE LIJNEN

Beleidsvoornemens en indicatoren:
Beleidslijn 1: er wordt een sociaal veiligheidsplan geschreven inclusief protocol m.b.t. gedrag
Indicator:
 In schooljaar 2015-2016 wordt dit sociaal veiligheidsplan geschreven
Beleidslijn 2: in het zorgplan is een specifiek deel opgenomen over meerbegaafde kinderen
Indicator:
 In schooljaar 2015-2016 wordt het onderdeel meerbegaafde kinderen uitgebreider omschreven in
het zorgplan
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HOOFDSTUK 7 RESULTAATGEBIEDEN
7.1 OPBRENGSTGERICHTE CULTUUR
Waardering door ouders
In juni 2014 heeft er een tevredenheidsonderzoek plaatsgevonden onder de ouders. Hiervoor wordt vanaf
nu op stichtingsniveau het instrument van Beekveld en Terpstra gehanteerd. ”De Klimboom” kreeg als
eindcijfer een 8,1. ( Op andere scholen binnen de stichting was dit gemiddeld een 7,5). Het eindcijfer is
medegedeeld aan ouders. De uitkomsten zijn besproken met de MR. De uitkomsten zijn meegenomen in
de beleidslijnen en in de jaarplanning. Hierover zijn de ouders schriftelijk worden geïnformeerd via de
Klimfo.

De enquête bestond uit verschillende onderdelen en de vragen waren konden beantwoord worden met :
1 = oneens
2 = meer oneens dan eens
3 = meer eens dan oneens
4 = eens
Ouders
SCHOOLKLIMAAT
Onderwijsleerproces
Informatie en communicatie

3.6
3.4
3.5

ONDERWIJS EN LEREN
Lessen
Begeleiding
Leer- en hulpmiddelen
Leren
Toetsen
ICT
Zorg
Handelingsgericht werken

3.8
3.5
3.7
3.7
3.6
3.5
3.6
3.4

CULTUUR
Pedagogisch klimaat: Sfeer
Pedagogisch klimaat: Sociale omgang
Pedagogisch klimaat: Veiligheid
Interactie met leerlingen
Contacten
Ouderbetrokkenheid

3.8
3.8
3.4
3.7
3.7
3.6

LEIDERSCHAP EN MANAGEMENT
Directie

3.7
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Waardering door medewerkers
In juni 2014 heeft er een tevredenheidsonderzoek plaatsgevonden onder de medewerkers. Hiervoor wordt
vanaf nu op stichtingsniveau het instrument van Beekveld en Terpstra gehanteerd. “De Klimboom” kreeg
als eindcijfer een 8,2. (Op andere scholen binnen de stichting was dit gemiddeld en 7,7).
De uitkomsten zijn besproken met de MR. De uitkomsten zijn meegenomen in de beleidslijnen en in de
jaarplanning. Hierover zijn ouders schriftelijk worden geïnformeerd via de Klimfo.
Waardering door leerlingen
In juni 2014 heeft er een tevredenheidsonderzoek plaatsgevonden onder de leerlingen. Hiervoor wordt
vanaf nu op stichtingsniveau het instrument van Beekveld en Terpstra gehanteerd. ”De Klimboom” kreeg
als eindcijfer een 8,1. Het eindcijfer is medegedeeld aan de leerlingen en ouders. De uitkomsten zijn
besproken met de MR. De uitkomsten zijn meegenomen in de beleidslijnen en in de jaarplanning.
Hierover zijn de ouders schriftelijk worden geïnformeerd via de Klimfo.
In juni 2015 is er een tevredenheidsonderzoek afgenomen.
De enquête bestond uit verschillende onderdelen en de vragen waren konden beantwoord worden met :
1 = oneens
2 = meer oneens dan eens
3 = meer eens dan oneens
4 = eens

SCHOOLKLIMAAT
Onderwijsleerproces
ONDERWIJS EN LEREN
Lessen
Begeleiding
Leer- en hulpmiddelen
Leren
Toetsen
ICT
CULTUUR
Pedagogisch klimaat: Sfeer
Pedagogisch klimaat: Sociale omgang
Pedagogisch klimaat: Veiligheid
Interactie met leerlingen
LEIDERSCHAP EN MANAGEMENT

Huisvesting
Informatievoorziening
Procedures
VERWACHTINGEN
schoolkeuze

leerlingen
3.5
3.6
3.3
3.2
3.3
3.1
3.4
3.1
3.6
3.6
3.4
3.5

3.2
3.3
3.7

Waardering door inspectie
“De Klimboom” heeft op basis van het bezoek op 23 mei 2013 en de aangeleverde gegevens het
vertrouwen van de inspectie. Er is aan de school het basisarrangement toegewezen.
Het volledige rapport is na te lezen op:
http://tkrtp.owinsp.nl/schoolwijzer/zoekresultaat#5

Schoolplan 2015 – 2019 Katholieke Jenaplanschool

44

Resultaten en opbrengsten n.a.v. leerlingvolgsysteem
De resultaten van ons leerlingvolgsysteem werden tot voor kort structureel vastgelegd in het CITO
Leerling Volg Systeem. Sinds kort worden alle resultaten vastgelegd in ons leerling administratiesysteem
Parnassys. De IB-er maakt hiervan een opbrengstenrapportage waarvan trendanalyses /
dwarsdoorsnedes worden gemaakt.
Wij beschikken over de nieuwste toetsen en hierin zijn opgenomen:
Herfst- / winter- / lente- en zomersignalering vanuit het protocol voor leesproblemen en
dyslexie
Cito DMT (technisch lezen groep 4 en 6)
Cito AVI
Cito rekenen voor kleuters
Cito taal voor kleuters
Cito spelling
Cito rekenen en wiskunde
Cito begrijpend lezen
Cito technisch lezen
Hieronder de opbrengst analyse van de Midden toetsen afgenomen in januari 2015
Groep

Toets

Naam
LOVS
toets

Aantal
leerlin
gen

Vaardig
heids
score

Voldoende volgens
Inspectie-norm *

Eigen norm/
eigen doelstelling

3

Technisch lezen

DMT

30

18.4

Norm:

21

nee

Norm: 21

Nee

4

Technisch lezen

DMT

25

54.8

Norm:

48

Ja

Norm: 48

Ja

6

Begrijpend lezen

Cito

27

37.4

Norm:

32

Ja

Norm: 32

Ja

4

Rekenen &
wiskunde
Rekenen &
wiskunde

Cito

25

53.8

Norm:

50

Ja

Norm: 50

Ja

Cito

27

88.3

Norm:

84

Ja

Norm: 84

Ja

6

Schooljaar

Cito LOVS Rekenen & wiskunde algemeen en Begrijpend lezen
Midden groep 8
Rekenen & wiskunde
Begrijpend lezen

2012-2013

Gemiddelde vaardigheidsscore
Rekenen & wiskunde

Gemiddelde vaardigheidsscore Begrijpend
Lezen

<15% gew.ll’n
≥15% gew.ll’n

Ondergrens 110
Ondergrens 106
gem.vhs=111.1 (voldoende)
Gemiddelde vaardigheidsscore
Rekenen & wiskunde

Ondergrens 55
Ondergrens 47
gem.vhs=56.0 (voldoende)
Gemiddelde vaardigheidsscore Begrijpend
Lezen

Ondergrens 110
Ondergrens 106
gem.vhs=111.6
(voldoende)
Gemiddelde vaardigheidsscore
Rekenen & wiskunde

Ondergrens 55
Ondergrens 47
gem.vhs=59.7 (voldoende)
Gemiddelde vaardigheidsscore Begrijpend
Lezen

Ondergrens 110
Ondergrens 106
gem.vhs=114.3 (voldoende)

Ondergrens 55
Ondergrens 47
gem.vhs=59.0 (voldoende)

2013-2014
<15% gew.ll’n
≥15% gew.ll’n
2014-2015
<15% gew.ll’n
≥15% gew.ll’n
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7.2 BELEIDSLIJNEN EN INDICATOREN T.A.V. HET ONDERDEEL RESULTAATGEBIEDEN
Beleidsvoornemens en indicatoren:
Beleidslijn 1: Er komt aandacht voor de digitale samenleving ( ICT) en de 21 Century Skills door inzet van
de I-coach
Indicator:
 De school organiseert scholing en ondersteuning, zodat er op maat gewerkt kan worden aan het
creëren van een nog uitdagende leer- en werkomgeving.

Beleidslijn 2: Alle kinderen krijgen onderwijs naar onderwijsbehoefte.
Indicatoren:
 Er is afstemming bij differentiatie van kinderen waarbij stamgroepleiders talenten van leerlingen
herkennen
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Hoofdstuk 8 OVERZICHT BELEIDSLIJNEN EN INDICATOREN 2015-2019

SCHOOLJAAR/ beleidslijnen:
Visie en beleid:
Iedere 4 jaar wordt de visie geëvalueerd, bijgewerkt en vastgesteld.
Voornemens die beschreven zijn in het schoolplan worden jaarlijks
geëvalueerd, bijgewerkt en vastgesteld.
21 Century skills/ Jenaplan essenties
Katholieke identiteit

Leiderschap en management:
Maken van een zelfevaluatierapport, schoolprofiel en schoolplan
Schoolleider is geregistreerd in het schoolleiders register
Scholingsplan opstellen

2015- 2016- 2017- 20182016 2017 2018 2019
X

X

Middelen en Voorzieningen:
Eindtoets
Nieuw info boekje
Borgen Nieuwsbegrip XL
Keuze nieuwe Methode Wereld Oriëntatie
Borgen methode Wereld Oriëntatie
Techniek

X
X

X
X

X
X

X

Personeel:
Iedere leerkracht heeft een (digitaal) bekwaamheidsdossier en is
ingeschreven in het Lerarenregister

Cultuur en klimaat:
Werkdruk vermindering
De professionele schoolcultuur is geoptimaliseerd.
Gezonde school ( groente en fruit)

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X

Management van onderwijsprocessen en ondersteunende processen:
Er wordt een Sociaal Veiligheids Plan geschreven
X
Protocol gedrag
X
Zorgplan met aandacht meerbegaafde kinderen
X

Resultaatgebieden
Alle kinderen krijgen onderwijs naar onderwijsbehoefte
ICT : er wordt een ICT beleidsplan schreven
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Deel II
Bovenschools deel
Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland Veluwe
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Hoofdstuk 1

Typering van de Scholengroep

De Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe (SKO) vormt het bevoegd gezag over 27
katholieke basisscholen in het primair onderwijs in Flevoland en de Veluwe. SKO wordt bestuurd door een
College van Bestuur (CvB). Het CvB bestaat uit 2 leden: voorzitter van het CvB en lid van het CvB. Het
CvB en de directies van de scholen kunnen beschikken over de expertise van een stafdienst.
Het CvB houdt zich op hoofdlijnen bezig met het ontwikkelen, vaststellen en evalueren van het strategisch
en operationeel beleid en de levensbeschouwelijke identiteit van de scholengroep. Het CvB heeft tevens
tot taak om nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen, projecten en activiteiten te initiëren en aan te sturen
om hiermee de directeuren te ondersteunen bij het realiseren van pluriform en kwalitatief hoogstaand
onderwijsaanbod.
Het CvB legt vervolgens aan de Raad van Toezicht (RvT), het personeel, de ouders, de inspectie en de
samenleving verantwoording af over de mate waarin de vastgestelde doelstellingen zijn gehaald en over
de besteding van de middelen. In dit alles is het de taak van het CvB om de RvT en overige
belanghebbenden goed en volledig te informeren. Op bestuursniveau is een Gemeenschappelijk
Medezeggenschapsraad 2.0 (GMR) actief. De GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad)
adviseert over het beleid van de scholengroep en heeft op een aantal beleidsterreinen
instemmingbevoegdheid (zie GMR reglement)
Op schoolniveau is de Medezeggenschapsraad (MR) actief. De leden, ouders/verzorgers en leerkrachten,
worden gekozen volgens de bepalingen van het MR reglement. Waar de GMR meedenkt over
bovenschoolse zaken doet de MR dat ten aanzien van schoolse zaken. Elke MR heeft een
vertegenwoordiger afgevaardigd naar de GMR.
Vanaf 2013: een 12 leden tellende GMR werd ingericht met uit elk van de drie regio's (Almere,
Lelystad/Dronten en de Veluwe), vier gekozen leden waarvan twee uit de oudergeleding en twee uit de
personeelsgeleding.
Hoofdstuk 2

Visie en Beleid

2.1 Wet PO en Kendoelen
De Wet op het Primair Onderwijs geeft in artikel 12 informatie over het schoolplan en laat ons de
basiseisen zien waaraan de scholen dienen te voldoen.
http://www.st-ab.nl/wetten/0725_Wet_op_het_primair_onderwijs_WPO.htm
De SLO heeft in opdracht van het Ministerie van OCW tussendoelen en leerlijnen ontwikkeld. Met ingang
van het schooljaar 2009/2010 zijn deze kerndoelen volledig ingevoerd binnen de basisscholen.
Het zijn 58 kerndoelen. De kerndoelen zijn geformuleerd voor grotere leergebieden, zoals: de talen,
rekenen/wiskunde, oriëntatie op jezelf en wereld, kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs. Bij elk
leergebied worden de kerndoelen voorafgegaan door een karakteristiek van dat gebied. In die
karakteristiek staat beschreven waarop het leergebied zich richt.
Op 1 december 2012 is er voor gekozen voor een aanvulling op kerndoel 38.Het respectvol omgaan met
verschillen in opvattingen vormt hierbij een aanknopingspunt. Met de aanpassing wordt aandacht beoogd
voor en respectvol omgaan met seksualiteit en seksuele diversiteit op alle scholen te verankeren.
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2.2 Managementmodel
Het INK-model onderscheidt twee soorten domeinen, namelijk organisatiegebieden en resultaatgebieden.
In de organisatiegebieden wordt het functioneren van de school beschreven. In de resultaatgebieden
worden de daarmee behaalde resultaten aangegeven. De samenhang tussen ‘resultaat’ en ‘organisatie’
bepaalt de mate waarin wij als school in staat zijn om te leren, verbeteren en excelleren.
Voortdurend verbeteren is de brandstof waarop een organisatie draait. In het INK-managementmodel is
de motor voor verandering de zogenoemde ‘plan-do-check-act’-cirkel. Deze cyclus is zowel uit te voeren
in een 4-jarige vorm als in een 1-jarige vorm.
De twee pijlers van ons kwaliteitszorgsysteem (integraliteit en cyclische benadering) maken dat we de 4jarige cyclus als volgt invullen:
1. Normering:
Wat zijn de prestatie-indicatoren en de ambities?
Deze zijn geformuleerd in het zogeheten schoolprofiel en het bestuursprofiel.
2. Evaluatie:
Hoe staan we er ten opzichte van deze indicatoren voor?
Uitkomsten hiervan zijn in een zelfevaluatierapport vastgelegd.
3. Bezinning:
Waarom kiezen we voor deze prestatie-indicatoren? Wat worden prioriteiten?
In het strategisch beleidsplan en onze schoolplannen legitimeren wij de prestatie-indicatoren en de
ambities die we willen nastreven. Waarom kiezen we hiervoor? Wet en regelgeving, notities uit de
wetenschap en onze eigen ‘lokale’ opvattingen spelen hierbij een rol.
4. Planning:
Hoe gaan we werken aan deze prestatie-indicatoren en doelstellingen?
Deze worden beschreven in actieplannen voor de komende beleidsperiode.
5. Uitvoering: werken aan de actieplannen (schoolontwikkeling)
Uitkomst van deze fase is dat belangrijke processen uit het INK-model zijn geborgd.
Eens in de vier jaar vindt een grondige positiebepaling plaats, waarin we met behulp van diverse
instrumenten meten en evalueren hoe we er als organisatie voor staan. Dit betekent dat we de stand van
zaken vaststellen met betrekking tot alle prestatie-indicatoren. Op basis van deze evaluatie wordt het
schoolplan opgesteld (op bestuursniveau is dit het strategisch beleidsplan). We beschrijven waar we
staan, waar we naartoe willen in de komende vier jaren en in grote lijnen hoe we dat willen realiseren.
Hierin staan dus streefdoelen op middellange termijn voor alle INK-domeinen.
Op basis van de evaluatiegegevens en de streefdoelen voor deze schoolplanperiode worden concrete
jaarlijkse actieplannen opgesteld.
2.3

Passend onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend
onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen. Want zo worden ze het
best voorbereid op een vervolgopleiding en doen ze zo goed mogelijk mee in de samenleving. Het
speciaal onderwijs verdwijnt niet. Kinderen die het echt nodig hebben, kunnen nog steeds naar het
speciaal onderwijs.
Passend onderwijs legt zorgplicht bij scholen
De Wet passend onderwijs is op 9 oktober 2012 aangenomen door de Eerste Kamer. Vanaf 1 augustus
2014, hebben scholen een zorgplicht. Dat betekent dat scholen ervoor verantwoordelijk zijn om elk kind
een goede onderwijsplek te bieden. Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te
kunnen bieden, vormen reguliere en speciale scholen samen regionale samenwerkingsverbanden. De
scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over de ondersteuning aan leerlingen en de
bekostiging daarvan.
Bron: www.passendonderwijs.nl
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Voorheen moesten ouders van een kind dat extra ondersteuning nodig heeft, zelf op zoek naar een
geschikte school. Vanaf 1 augustus 2014 melden ouders hun kind aan bij de school van hun keuze, en
heeft de school de taak om het kind een passende onderwijsplek te bieden.
Kan de school waar de leerling is aangemeld niet zelf in de benodigde onderwijsondersteuning voorzien,
dan is het de verantwoordelijkheid van de school om (binnen het samenwerkingsverband) een school te
vinden die wel een passend aanbod kan doen. Is het niet haalbaar om de leerling binnen het regulier
onderwijs te plaatsen, dan kan een aanbod op het (voortgezet)speciaal onderwijs worden gedaan.
De belangrijkste wetten die aan passend onderwijs zijn gerelateerd, zijn de Wet gelijke behandeling op
grond van handicap of chronische ziekte en de Wet kwaliteit (v)so. Ook de Wet op de jeugdzorg is van
belang voor passend onderwijs. Op dit moment wordt aan een nieuw wetsvoorstel gewerkt. Naar
verwachting gaat de nieuwe Jeugd wet per 1 januari 2015 in.
Tijdens schooljaar 2014-2015 zal de zorgplicht wordt ingevoerd, landelijke indicatiestelling vervalt.
Samenwerkingsverbanden worden verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken, waaronder de
(toewijzing van) ondersteuning
De middelen voor ambulante begeleiding gaan in het schooljaar 2014/2015 naar de (v)so-scholen, tenzij
het nieuwe samenwerkingsverband afspraken heeft gemaakt over de overname van personeel (opting
out).
Middelen voor lichte ondersteuning gaan naar het samenwerkingsverband passend onderwijs. Voor
primair onderwijs zijn dat middelen van het huidige wsns-beleid.
Reguliere deel middelen leerlinggebonden financiering gaat naar het samenwerkingsverband, op basis
van de teldatum 01-10-2013. Evenals de middelen die voorheen naar onder meer de rec’s gingen.
Tijdens schooljaar 2015-2016 gaat de nieuwe bekostigingssystematiek van start.
De middelen gaan naar de samenwerkingsverbanden en er geldt een verplichte her besteding bij het
(v)so, tenzij er afspraken zijn gemaakt met het (v)so.
2.4

Inspectietoezicht

Sinds het begin van de jaren negentig beschrijft de Inspectie van het Onderwijs de wijze waarop zij haar
toezicht vorm en inhoud geeft in het toezichtkader. Zo’n toezichtkader is bedoeld om de eenheid van
handelen van inspecteurs te bevorderen. Het maakt het handelen van de inspectie transparant voor
betrokkenen en belanghebbenden.
Aanpassingen van het toezichtkader
De toezichtkaders PO (2005) en VO (2006) zijn geïntegreerd in één Toezichtkader PO/VO 2009. In 2011
is het toezichtkader geactualiseerd:
http://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/Toezicht/Toezichtkaders
De werkwijze van de inspectie; in het toezichtkader 2012 staat hoe de inspectie werkt, wat precies
beoordeeld wordt en wanneer het onderwijs van voldoende kwaliteit is. Zo weten scholen en besturen wat
ze van (het toezicht van) de inspectie kunnen verwachten.
http://www.onderwijsinspectie.nl/binaries/content/assets/Actueel_publicaties/2012/brochure-toezichtkaderpo-vo-2012.pdf
Om alle scholen in Nederland te prikkelen om de kwaliteit van hun onderwijs verder te verhogen heeft de
inspectie in april 2014 nog een aantal een aantal vernieuwingen doorgevoerd. De inspectie gaat meer
rekening houden met de kwaliteitsverschillen tussen de scholen.
4. Toezicht op en samenwerken met besturen;
5. Differentiatie in oordelen
6. Bestuur en management: visie en verantwoordelijkheden
In de toekomst wordt niet alleen aandacht besteed aan scholen die hun onderwijskwaliteit moeten
verbeteren, maar ook aan scholen waarvan de onderwijskwaliteit voldoende is maar beter kan. Het
oordeel van de inspectie wordt gedifferentieerd. Bij gedifferentieerd toezicht spreekt de inspectie niet meer
over basiskwaliteit, maar maken ze onderscheid tussen de scholen die ‘voldoende’ en ‘goed’ en-via een
andere weg ‘excellent’zijn.
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De centrale eindtoets PO in 2015
In het achtste schooljaar legt de leerling in een volledige week tussen 15 april en 15 mei een centrale
eindtoets af. De centrale eindtoets kan op verschillende niveaus worden aangeboden. De centrale
eindtoets meet kennis en vaardigheden van de leerling op het terrein van Nederlandse taal en rekenen en
wiskunde. Het bevoegd gezag kan bij een leerling tevens de toets voor de kennisgebieden, genoemd in
WPO, artikel 9, tweede lid, onderdelen a, b en c, afnemen. Indien een leerling is verhinderd de centrale
eindtoets af te leggen, wordt de toets op een later moment alsnog afgenomen, tenzij dit voor de leerling
om medische redenen onmogelijk is.
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Hoofdstuk 3

Bestuur en management: visie en verantwoordelijkheden

3.1 Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht (RvT) richt zich bij de uitoefening van het toezicht in het bijzonder op de
doelstelling en de maatschappelijke legitimatie van het bestuur en op de uitoefening van de bestuurlijke
taken door het College van Bestuur (CvB).
Bij de uitoefening van het toezicht staan de volgende criteria centraal:

het waarborgen van de levensbeschouwelijke identiteit op bestuur- en op schoolniveau;

het realiseren van de missie en visie van SKO;

het realiseren van het strategisch beleid van SKO;

het bewaken van de kwaliteit van onderwijsprocessen en –resultaten;

het bewaken van de continuïteit van SKO, uitgedrukt in aantallen leerlingen, medewerkers en
financiën;

het uitoefenen van goed werkgeverschap;

het afleggen van verantwoording aan de personen en organisaties die belang hebben bij de
activiteiten van de stichting;

het volgen van de principes van goed bestuur als vastgelegd in de ‘code goed bestuur’ (zie Code
Goed Bestuur PO-Raad).
In het toezicht door de RvT wordt onderscheid gemaakt in toezicht vooraf en toezicht achteraf. De Rvt
heeft goedkeuringsbevoegdheid om complexe afwegingen (‘majeure’ beslissingen) en beleidsplannen van
het bestuur goed of af te keuren.
De goedkeuringsbevoegdheid vooraf geldt het meerjarenbeleid, de begroting, voor het opheffen van
onderdelen, voor fusie en langdurige samenwerking met anderen.
Het is verder de taak van de RvT is om het CvB te stimuleren tot innovatie en het nemen van
aanvaardbare risico’s. Dit is van belang voor het voortbestaan van de stichting.
De RvT ziet er op toe, dat het CvB op een correcte wijze risicomanagement toepast waarin de juiste
balans wordt gevonden tussen het beheersen van risico’s die gepaard gaan met activiteiten en de ruimte
voor innovatie en vernieuwing.
Achteraf heeft de RvT de verantwoordelijkheid er op toe te zien dat de doelstelling van de stichting
gerealiseerd wordt. Ook bewaakt de RvT dat de materiële en immateriële middelen integer en optimaal
worden ingezet voor de doelstelling.
Voor een verdere uitwerking verwijzen we naar het organisatieontwerp van SKO (www.skofv.nl >
organisatie > Raad van toezicht).
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3.2 College van Bestuur
Er is gekozen voor het bestuursmodel met een College van Bestuur (CvB) en een Raad van Toezicht
(RvT).
Het organisatieschema ziet er als volgt uit:

Extern toezicht
Intern toezicht: RvT

CvB

GMR

STAF/OBM
MR

verantwoording
naar ouders en
belanghebbenden

DIRECTEUREN

TEAMS
Het CvB houdt zich op hoofdlijnen bezig met het ontwikkelen, vaststellen en evalueren van het strategisch
en operationeel beleid en de levensbeschouwelijke identiteit van de stichting. Het CvB heeft tevens tot
taak om nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen, projecten en
activiteiten te initiëren en aan te sturen om hiermee de directeuren te ondersteunen bij het realiseren van
een pluriform en kwalitatief hoogstaand onderwijsaanbod.
Het CvB legt vervolgens aan de RvT, het personeel, de ouders, de inspectie en de samenleving
verantwoording af over de mate waarin de vastgestelde doelstellingen zijn gehaald en over de besteding
van de middelen. In dit alles is het de taak van het CvB om de RvT en overige belanghebbenden goed en
volledig te informeren. We werken met een planning en control cyclus (PDCA-model). Het CvB bepaalt de
kaders van de organisatie, middels
de vaststelling van het meerjaren strategisch en financieel beleid. Het CvB en de directeuren hebben
binnen deze kaders hun taken en bevoegdheden zoals deze zijn omschreven in het Managementstatuut.
Het CvB is bovengeschikt aan de directeuren en is rechtstreeks verantwoording schuldig aan de RvT.
College van Bestuur:
Naam
Dhr. K.F. Oosterbaan
Mevr. A.E.J.M. Verbeek

Functie
Voorzitter
Lid

De verbondenheid is gelegen in het feit dat SKO:
 een gemeenschap is met één missie en een gezamenlijke oriëntatie op het werken aan kwaliteit en
schoolontwikkeling;
 een goede werkgever is voor zijn medewerkers;
 meerwaarde wil halen uit de schaalgrootte;
 een lerende organisatie is waarbinnen bewust gebruik wordt gemaakt van ieders talenten.
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De vrijheid van scholen is gelegen in:
 de wijze van invulling van de levensbeschouwelijke identiteit van de school binnen de statutaire
grenzen;
 de wijze van invulling van het leidende onderwijsconcept en de na te streven
onderwijsontwikkeling;
 de positionering in de lokale onderwijsomgeving;
 het integrale management, binnen de vastgestelde kaders.
Het strategisch beleidsplan vormt het kader voor de ontwikkeling van alle SKO scholen. De directies
vertalen dit plan in het schoolplan en jaarplan. Zij doen dit in overleg met hun geledingen. In hun
jaarverslag leggen scholen verantwoording af over de mate waarin de strategische doelen zijn
gerealiseerd. Het bestuur ondersteunt en stuurt hierbij en faciliteert de school in de uitvoering van deze
afspraken.
Het CvB draagt als bevoegd gezag de eindverantwoordelijkheid voor de scholen en maakt daartoe
planning- en controleafspraken met de schooldirecteuren.
Het CvB – en schooldirecties- stellen de gekozen strategie vast en faciliteren de lopende zaken. Het CvB
initieert, stimuleert en daagt uit om de vastgestelde ambities te realiseren. Het CvB innoveert, inspireert
en verbindt, onder andere met behulp van gezamenlijke projecten, een professioneel directieberaad en
een professioneel ingerichte organisatie.
Het CvB stimuleert de samenwerking tussen scholen en door processen, die gericht zijn op
samenwerken, kennis delen en het elkaar ondersteunen. De SKO wil daarbij optimaal gebruik maken van
de meerwaarde van de schaalgrootte voor haar scholen. De directeuren voelen zich eigenaar van de
SKO.
3.3 Schooldirectie
Ons uitgangspunt is, dat de schoolleiding en de leden van het CvB toegankelijk zijn, lef tonen en zich
blijven ontwikkelen.
Het leiderschap dat het CvB voor ogen staat, houdt in dat de directies de ruimte krijgen om hun
verantwoordelijkheid te nemen voor het integraal management op de school. Scholen maken het
onderwijs en het CvB schept voorwaarden voor de scholen om dat te kúnnen doen en het goed doen.
Het accent wordt gelegd op resultaat gericht management (RGM). Dat is management dat de
voorwaarden schept om de onderwijsprofessionals de gewenste resultaten te laten behalen. De visie
achter RGM gaat ervan uit dat medewerkers gemotiveerd zijn en blijven als ze doelen bereiken, doen
waar ze goed in zijn, een zinvolle bijdrage kunnen leveren en zich kunnen ontwikkelen. Het is daarbij van
belang om duidelijk te zijn ten aanzien van taken, opdrachten en verwachting. Anderzijds willen we de
professionals de de ruimte geven om zelfstandig te werken. Noodzakelijke voorwaarde voor RGM is
verantwoordelijkheid geven. Er moet zoveel mogelijk worden gedelegeerd. Als medewerkers plezier
krijgen in het behalen van waardevolle resultaten, zullen ze vanzelf verantwoordelijkheid nemen.
In het tweede strategisch beleidsplan wordt die richting van de ontwikkeling van scholen gezamenlijk
bepaald. Alle scholen gaan ermee aan de slag. Er kunnen verschillen in tempo en prioriteit zijn, maar de
richting is voor iedereen dezelfde. Daartoe is er een ‘kwaliteitsmerk’ voor iedere SKO school vastgesteld;
indicatoren die er toe doen.
Als de school voldoet aan dit ‘kwaliteitsmerk’ is er ruimte voor maatwerk. Het uitgangspunt van SKO is
immers dat de scholen verschillen en ook moeten verschillen. We willen naar maatwerk voor iedere
school(ontwikkeling). Daarvoor is een speelveld nodig waarin directie, team, ouders en kinderen de ruimte
hebben voor hun ontwikkeling; zij maken samen de school. Dat speelveld wordt begrensd door heldere
kaders. Binnen die kaders maken scholen beleid. Over de dan te realiseren doelen, worden per school
afspraken gemaakt met het bestuur (mandaatgesprek/ vergelijk huidige doelstellinggesprekken).
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Ons doel is, dat aan het eind van deze beleidsperiode, de kwaliteit op alle scholen is verbeterd en dat
iedere school tenminste voldoet aan de eisen van de inspectie. Ook is er op iedere school een
opbrengstgerichte cultuur en wordt er planmatig en professioneel gehandeld. Daar waar mogelijk
formuleert de school opbrengstverwachtingen, van een hoger ambitieniveau, die passen bij de populatie
van de school.
Iedere school heeft een eigen gezicht. Dat is goed en moet zo blijven. De SKO wil geen uniforme scholen.
Wel moeten alle SKO scholen herkenbaar zijn aan het feit dat zij zich laten leiden door de missie en de
visie van de SKO organisatie. Zij hebben weliswaar een eigen missie, maar deze zal ingebed zijn in de
missie van SKO. De scholen hebben vrijheid van handelen binnen de kaders van het SKO beleid. De
zelfstandigheid van scholen is altijd relatief. Het bevoegd gezag is en blijft verantwoordelijk. Het bevoegd
gezag geeft de scholen ruimte, maar is en blijft aanspreekbaar op haar verantwoordelijkheden. Het geven
van zelfstandigheid aan de scholen is gebaseerd op vertrouwen. Het bevoegd gezag zal aan de scholen
de zelfstandigheid toevertrouwen, mits de school de verantwoordelijkheid neemt en er zodanig naar
handelt.
 De verdeling van bevoegdheden is uitgewerkt in het managementstatuut (www.skofv.nl >
organisatie > College van Bestuur > managementstatuut).
Stafbureau
Staf en administratieve ondersteuning
Voor de dagelijkse bestuurlijke werkzaamheden en contacten zijn aangesteld:
Naam
Functie
Mw. M. C.E. Eising
Controller
Mw. R van den Berg
Adviseur Onderwijs&Organisatie
Mw. S.H.W. Kroon
Adviseur HRM (Human Resource
Management)
Mw. L.K. Hoekstra
Adviseur Onderwijs
Mw. A.Kel
Adviseur HRM (Human Resource
Management)
Mw.A.M.T. Swart
Bestuurssecretaresse
Mw.T. Kerpershoek
Administratief medewerkster
De personele en financiële administratie wordt verzorgd door het Onderwijsbureau te Meppel.

Hoofdstuk 4

Personeel

4.1 Integraal personeelsbeleid
Het personeel is het kapitaal in onze organisatie. Vanuit het Integraal PersoneelsBeleid (IPB) zijn diverse
beleidsstukken en instrumenten vastgesteld die bijdragen aan de realisatie van competente medewerkers
op de juiste werkplek. Scholing, functioneren en beoordelen van werknemers vormen cruciale onderdelen
van dit beleid. Bij de werving en selectie van nieuwe medewerkers kan gebruik gemaakt worden van het
aanstellingsbeleid.
Iedere medewerker van de SKO Flevoland en Veluwe heeft een eigen personeelsmap. Hierin staat voor
medewerkers onder andere relevante informatie omtrent SKO Flevoland en Veluwe, arbodienstverlening,
wet- en regelgeving, sociale zekerheid en pensioen. Tevens is er in deze map ruimte voor het
bekwaamheidsdossier en akten van benoeming,
De SKO Flevoland en Veluwe streeft naar een duurzame optimale inzet van alle medewerkers in een
plezierige en uitdagende werkomgeving , waar medewerkers zich verder kunnen ontwikkelen.
4.2 Personeelsbeleid binnen de school
Voor de school is personeelsbeleid van belang om de doelen van de school optimaal te verwezenlijken en
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daartoe het functioneren en het welbevinden van de medewerkers in de arbeidssituatie te bevorderen. Dit
doet de school door:
 Het creëren van goede arbeidsvoorwaarden en een duidelijke rechtspositionele basis die
zekerheid biedt en perspectieven geeft.
 Het bevorderen van een goede werksfeer en een goed werkklimaat waarin de medewerkers tot
hun recht komen, zich geaccepteerd en veilig voelen en waar samenwerking bevorderd wordt.
 Het verbeteren en optimaliseren van de kwaliteit van de arbeid.
 Het realiseren van een effectieve inzet van mensen ten behoeve van de doelstelling van de
school: het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs.
De school sluit in haar personeelsbeleid aan bij het beleid zoals dat door de SKO Flevoland en Veluwe is
geformuleerd in het strategisch beleidsplan 2015-2018 en de wettelijke kaders, zoals de CAO-PO en de
Wet BIO.
4.3 CAO
De afspraken met betrekking tot arbeidsvoorwaarden voor medewerkers die werkzaam zijn in het primair
onderwijs, zijn vastgelegd in de CAO-PO. De CAO-PO bevat afspraken waar een werkgever zich aan
dient te houden. Daarbinnen voert het bestuur beleid op bestuurs- en schoolniveau. Het beleid van de
scholengroep wordt overlegd met de GMR. De CAO-PO is te raadplegen via de website van de SKO
Flevoland en Veluwe, www.skofv.nl of via www.poraad.nl .
4.4 Wet BIO
De wet BIO is in het leven geroepen om de kwaliteit van de leerkrachten en dus van het onderwijs beter te
kunnen garanderen. Dit gebeurt door te bevorderen, dat het onderwijzend personeel aan zijn
bekwaamheden blijft werken.
Het gaat er niet alleen om "bekwaam te zijn" maar vooral om "bekwaam te blijven"! Door de Stichting
Beroepskwaliteit Leraren (SBL) zijn zeven competenties gedefinieerd, waaraan iedere leerkracht moet
voldoen.
In een later stadium zal dit worden uitgebreid naar het onderwijs ondersteunend personeel en naar
schoolleiders in het Primair Onderwijs.
Natuurlijk mag een school dit minimumpakket aan competenties zelf uitbreiden. De SKO Flevoland en
Veluwe hanteert de SBL competenties voor leerkrachten en gebruikt deze ook als uitgangspunt bij de
functiemix en de toepassing van de gesprekkencyclus (competentiegericht beoordelen).
Voor de directeuren van de SKO Flevoland en Veluwe worden de competenties vanuit de Nederlandse
Schoolleiders Academie (NSA) gehanteerd.
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4.5 Evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding
Naar aanleiding van de in 1997 opgestelde wet “Evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in
leidinggevende functies in het onderwijs” heeft de SKO hierop in 1998 beleid gemaakt. Toen waren er 24
scholen aangesloten bij de SKOFV, met totaal 2 vrouwelijke directeuren (=8%); bij de 12 adjunctdirecteuren waren er 7 vrouw(=58%).
Op dit moment zijn er 27 scholen aangesloten bij de SKO. Elke school heeft een directeur; op één school
zijn vanwege een duo-directie twee directeuren aan de school verbonden. In totaal zijn dit 28 directeuren
waarvan er 12 vrouw zijn (42.8%). Op een aantal scholen is één (of meerdere) adjunctdirecteur(en)aanwezig. Van de 13 adjunct-directeuren zijn er 7 vrouw (53.8%).
Gezien de huidige verdeling man/vrouw zal het beleid m.b.t. evenredige vertegenwoordiging de komende
jaren worden gecontinueerd.
Het aantal mannen dat werkzaam is bij de SKOFV is gestegen naar 78 mannen. Eind 2013 was dit aantal
70 mannen. Op basis van het landelijke percentage in 2013, is de verhouding tussen mannen en vrouwen
die werkzaam zijn in het basisonderwijs respectievelijk 14,00% en 86,00%.
Bij de SKOFV is het percentage mannen en vrouwen in 2013, respectievelijk 13,30% en 86,70%.
vrouw man Totaal aantal fte
Percentage SKOFV
Percentage primair
medewerkers
onderwijs landelijk
vrouw
man
vrouw
man
2010

512

79

591

413,42

86,63%

13,37%

83,20%

16,80%

2011

507

73

580

398,87

87,41%

12,59%

86,00%

14,00%

2012

512

70

582

393,25

88,00%

12,00%

82,30%

17,70%

2013

510

78

588

389,76

86,70%

13,30%

4.6 Instrumenten personeelsbeleid
Op bestuursniveau is personeelsbeleid vastgesteld en uitgewerkt. Van daaruit zijn een aantal
instrumenten en procedures aan de scholen ter beschikking gesteld. Deze instrumenten en procedures
zijn te vinden op de website van de SKOFV, www.skofv.nl en in de beleidsmap die op elke school
aanwezig is. Bij het toepassen van het personeelsbeleid op schoolniveau wordt hiervan gebruik gemaakt.
De directeur kan hierbij ondersteuning vragen van de HRM-staf.
4.7 Gedragscode
De SKOFV heeft een gedragscode opgesteld. In deze gedragscode wordt de professionele omgang
omschreven. Er zijn regels beschreven omtrent seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, lichamelijk
geweld, vandalisme, diefstal, kleding, privacy, digitale snelweg en genotmiddelen. Door de code kan de
SKOFV duidelijk maken hoe er binnen de school wordt omgegaan met personeel en leerlingen.
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Hoofdstuk 5

Cultuur en klimaat

SKO vindt het van groot belang dat we regelmatig de tevredenheid over het klimaat op school meten van
ouders, leerlingen en medewerkers.
a. Cultuur voor medewerkers
Iedere vier jaar wordt de tevredenheid van de medewerkers gemeten. Daarvoor hebben we de
kwaliteitsvragenlijst van Van Beekveld en Terpstra gebruikt. De tevredenheidsmeting bevat een
component over SKO als werkgever.
b. Cultuur voor leerlingen
Iedere vier jaar wordt er een leerling-tevredenheidsonderzoek op schoolniveau gehouden. Scholen
hebben tijdens het laatste afnamemoment gebruik gemaakt van het instrument van Van Beekveld en
Terpstra.
c. Cultuur voor ouders
Iedere vier jaar wordt er een ouder-tevredenheidsonderzoek op schoolniveau gehouden. Scholen hebben
tijdens het laatste afnamemoment gebruik gemaakt van het instrument van Van Beekveld en Terpstra.
Hoofdstuk 6

Middelen en voorzieningen

6.1 Bekostiging primair onderwijs/lumpsum
In het primair onderwijs is de lumpsumfinanciering van toepassing. Dit houdt in dat scholen een
totaalbedrag ontvangen voor al hun onkosten. Besturen en scholen hebben daarmee meer ruimte
gekregen om eigen beleidskeuzes te maken en de onderwijskwaliteit te verbeteren. De hoogte van het
budget dat een school krijgt, hangt onder andere af van het aantal leerlingen, hun leeftijd en hun afkomst.
De invoering van de lumpsumbekostigingssystematiek vroeg bij de invoering om deze beleidsarm en nu
beleidsrijk toe te passen.
Jaarlijks wordt een jaarverslag opgesteld met daarin de jaarrekening. Zo leggen bestuur en scholen
verantwoording af over hun financieel beleid aan bijvoorbeeld leden van de Raad van Toezicht, de
overheid, de medezeggenschapsraad, het personeel en de ouders.
Voor het financieel beleid van SKO verwijzen wij u naar het financieel beleidsplan 2015-2019.
6.2 Schoolbudget
Op basis van een allocatiemodel krijgen de scholen middelen toegekend. Dit is terug te vinden in het
financieel beleidsplan.
Er vindt een afdracht plaats aan de bovenschoolse organisatie voor algemene (personele) zaken, zoals
ARBO-zorg en begeleidingstrajecten, werving- en selectie directies, vervangingspool, coaching directies,
administratiekantoor en contributies.
Jaarlijks wordt met behulp van een begrotingsmodel, de begroting samengesteld. Deze wordt opgesteld
op basis van het schoolplan en heeft een relatie met de doelstellingen van de school.
Uitgangspunt is dat de begroting sluitend is, dan wel gemiddeld over 3 jaar een exploitatiesaldo > nul.
Gedurende het jaar moet binnen de vastgestelde begroting worden gewerkt. Bij afwijkingen legt de
schooldirectie hier verantwoording over af.
Voor de planning en controlcyclus verwijzen wij u naar het financieel beleidsplan
2015-2019.

Schoolplan 2015 – 2019 Katholieke Jenaplanschool

59

6.3 Zorgmiddelen
Passend Onderwijs
Onder voorbehoud, wijzigingen kunnen nog worden doorgevoerd. De bedragen die door de
verschillende samenwerkingsverbanden worden doorgestort naar de schoolbesturen (en dus scholen)
worden toegevoegd aan de baten op schoolniveau. Dit willen we op basis van de meerjarenbegroting
van de Samenwerkingsverbanden opnemen in de conceptbegroting.

Bedragen onder voorbehoud
2015
PO 2401 (Almere)*
€ 15,-/ll + rugzakken
PO 2403 (Dronten-Lelystad)
€ 150/ll + rugzakken
PO 2509 (Zorgkoepel Veluwe) € 157/ll
PO 2505 (Apeldoorn)
€ 53/ll + rugzakken
*+ eenmalig bedrag van € 13.150 als kwaliteitsimpuls 2014-2018

2016
€ 25,-/ll + rugzakken
€ 258/ll + rugzakken
€ 227,€ 77/ll + rugzakken

Daar waar staat rugzakken gaat het om de leerlingen met een LGF beschikking op 1-10-2013 die nog
doorlopen na 1-8-2014 en nog op school zitten.
De bedragen zijn moeilijk te vergelijken, omdat binnen de samenwerkingsverbanden verschillende
verdeelmodellen gehanteerd worden en de dienstverlening anders is ingericht.
6.4 Budget achterstandsbestrijding
Wanneer op basis van vestigingsplaats (postcode) of gewichten van leerlingen gelden beschikbaar
worden gesteld voor het bestrijden van achterstanden krijgt de school de beschikking over deze
bedragen.
6.5 Sponsoring
Scholen kunnen zich laten sponsoren. Door sponsoring kunnen scholen financiële speelruimte creëren.
Een sponsor geeft geld, goederen of diensten aan een school in ruil voor een tegenprestatie. Deze
tegenprestatie vindt in schoolverband plaats onder verantwoordelijkheid van de school. Sponsoring op
school moet aan wettelijke voorwaarden voldoen.
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft in 2009 een convenant met 14 organisaties
afgesloten. Het convenant bevordert of bestrijdt sponsoring niet. Er staat in waar scholen op moeten
letten, waar sponsors aan gebonden zijn, wat valkuilen zijn en hoe scholen inspraak van ouders, teams en
leerlingen moeten organiseren.
Zie: Convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’,
http://www.usgym.nl/ouders/Convenantsponsoring_pdf
6.6 Meerjarenonderhoudsplan van het gebouw
Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor hun gebouwen en terreinen. Zij ontvangen vergoedingen van
het ministerie voor schilderwerk en onderhoud aan de binnenzijde. Voor groot onderhoud, uitbreidingen
en nieuwbouw ontvangen de schoolbesturen geld van de gemeente. Dit vraagt om een goede onderlinge
afstemming op zowel materieel als financieel gebied.
Het Onderwijsbureau te Meppel biedt ondersteuning bij het gehele beheer van het schoolgebouw. Zij
adviseren, lichten voor en ondersteunen bij de uitvoering. Ook bij uitbreiding en nieuwbouw, overleg met
de gemeente en het coördineren van het preventief en technisch onderhoud worden zij ingeschakeld.
Ieder school heeft een actuele meerjaren onderhoudsplanning. Er vinden reguliere schouwingen plaats
waarna het onderhoudsplan voor het komende jaar wordt vastgesteld. De school bouwt een
onderhoudsvoorziening op voor het reguliere onderhoud voor schilderwerk en onderhoud binnenzijde door
jaarlijks een bedrag ten laste van de exploitatie aan deze voorziening toe te voegen. Zie ook: Rode
(onderhouds)map, aanwezig op de school.
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6.7 Meerjarenplan vervanging methodes/ICT
Iedere school heeft de beschikking over actuele methodes. Bij aanschaf van deze methodes worden zij
geactiveerd en in 8 jaar afgeschreven. 8 jaar is de gemiddelde periode die een methode meegaat. Vaak
worden methodes ook in fases ingevoerd en aangeschaft.
De investeringsbegroting voor het Onderwijsleerpakket maakt onderdeel uit van de begroting. Wanneer
een methode eerder vervangen moet worden dan 8 jaar zal de aanvraag voor vervanging met redenen
onderbouwd moeten worden.
De school heeft een uitgewerkt ICT-beleid. Op basis van dit beleid investeren zij in hard- en software. De
hardware en software wordt in 4 jaar afgeschreven. De digiborden hebben een afschrijvingstermijn van 10
jaar. Ook deze investeringsbegroting is onderdeel van de schoolbegroting.
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