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1 lnleiding

1.1 Voorwoord

De Bernadette Mariaschool maakt deel uit van de Laurentius Stichting voor katholiek primair ondenruijs, een
schoolbestuur dat het bevoegd gezag vormt van 28 scholen voor basisonderwijs, waaronder een school voor speciaal
basisonderwijs, een school voor internationaal onderwijs en een school voor praktijkondenruijs in de gemeenten Delft,
Den Haag, Lansingerland, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Rijswijk. Er werken ruim 850 medewerkers voor
ongeveer 8700 leerlingen. De stichting wordt aangestuurd door het College van Bestuur. Naast een aantal medewerkers
op bestuursniveau op diverse beleidsterreinen is er ondersteuning van een administratiekantoor. Op stichtingsniveau zijn
diverse beleidsstukken beschikbaar. Op schoolniveau is er eveneens sprake van een aantal documenten, die deel
uitmaken van het schoolplan. Zie daawoor de documentenlijst. Alle documenten zijn op school ter inzage. De indeling
van het schoolplan 2015-2019 is afgestemd op het Strategisch beleidsplan van de Laurentius Stichting ,,Een

astronautenpak voor ieder kind" (zie verder het hoofdstuk 'slrategisch beleid'onder het kopje Zorg voor Kwaliteit) en de
beleidsterreinen die wij relevant vinden voor onze schoolontwikkeling. Deze beleidsterreinen vormen de focus voor onze
kwaliteitszorg' Dit betekent, dat wij de beleidsterreinen beschrijven (to plan: wat beloven we?), periodiek beoordelen (to
check: doen we wat we beloven?) en borgen of verbeteren (to act). De onderscheiden beleidsterreinen in dit schoolplan
komen (deels) overeen met de kwaliteitsaspecten die de lnspectie van het Onderwijs onderscheidt in haar toezichtkader.
ln het hoofdstuk Personeelsbeleid beschrijven we de competenties (in de geest van de wet Beroepen ¡n het onderwijs)
die wij hanteren voor de persoonlijke ontwikkeling van onze werknemers. Deze competenties vormen de rode draad in
ons personeelsbeleid

1.2 Doelen en funct¡e van het schoolplan

Ons schoolplan beschrijft, binnen de kaders van het Strategisch Beleidsplan van Laurentius Stichting, in de eerste plaats
onze kwal¡teit: onze missie, onze visie en de daaraan gekoppelde doelen. Wij spreken in dit geval van ambities (fase ,to

plan). Op basis van de huidige situatie hebben we diverse instrumenten ingezet om grip te krijgen op onze sterke en
zwakke punten en daarmee op onze verbeterdoelen (fase 'to check) voor de komende vier jaar. Het schoolplan
functioneert daardoor als een verantwoordingsdocument (wat beloven we?) naar de overheid, het bevoegd gezag en de
ouders en als een planningsdocument (wat willen we wanneer verbeteren?) voor de planperiode 2O1S-201g. Op basis
van ons vierjarige Plan van Aanpak (zie hoofdstuk Jaarplannen 2015-2019) willen we jaarlijks een uitgewerkt jaarplan
opstellen. ln een jaarverslag zullen we steeds terugblikken of de gestelde verbeterdoelen gerealiseerd zijn. Op deze
wrjze geven we vorm aan een cyclus van plannen, uitvoeren en evalueren.

1.3 Procedures voor het opstellen en vaststellen van het schoolplan

Het schoolplan is opgesteld door het managementteam van de school en ter goedkeuring voorgelegd aan de
medezeggenschapsraad. De teamleden hebben meegedacht over de missie en visie(s) van de school en een bijdrage
geleverd bij de nulmeting (via Quick Scan en vragenlijsten). De komende vier jaar zullen we planma¡g hoofdstukken van
ons schoolplan met elkaar bespreken. Daarnaast zullen we aan het einde van ieder schooljaar het jaarplan voor het
komend jaar samen vaststellen. leder jaar kijken we met het team ook terug: hebben we onze verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd? Tenslotte dragen we zorg voor een cyclische evaluatie van de beleidsterreinen, zoals
beschreven in dit schoolplan. Met behulp van de jaarlijkse Quick Scan stellen we per jaar vast wat er (niet) goed gaat en
bepalen we onze verbeterdoelen, in relatie met ons schoolplan en de voorgenomen verbeterpunten (zie hoofdstuk
Jaarplannen 201 5-201 9).

De goedkeuring van de MR is verkregen op
(datum).

(datum). Vervolgens is het schoolplan door het CvB vastgesteld op

1.4 Bijlagen

Ons schoolplan is een rompplan.

Voor wat betreft beleidsstukken op stichtingsniveau kan verwezen worden naar het bijlagenoverzicht',Documenten op
stichtingsniveau".

Op schoolniveau verwijzen we naar de volgende beleidsstukken (bijlagen):

1. De schoolgids

2. Het zorgplan
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3. Het schoolondersteuningsprofiel
4. Jaarverslagen 201 1-201S

5. Het strategisch beleidsplan van de Laurentius Stichting
6. Het inspectierapport d.d.'l 5-04-2014
7. De uitslagen van de Oudervragenlijst
8. De uitslagen van de Leerlingenvragenlijst
9. De uitslagen van de Vragenlijsten sociale en fysieke veiligheid ouders

'10. De uitslagen van de vragenlijsten sociale en fysieke veiligheid Leerlingen(scol)
11. De uitslagen van de Vragenlijsten Sociale en tysieke veiligheid Leraren(Arbomeester)
12. De uitolagcn van de Quick Scan (2014-2015)
13. Regeling gesprekscyclus van de Laurentius stichting
14. [...]

6
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Naam stichting Laurentius Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs

College van Bestuur Mw. Drs. J.M. Reijman(voorzitter)

Dhr. C.J. van der Kraan(lid)

Adres + nr. Postbus 649

Postcode + plaats 2600 AP Delft

Telefoonnummer: 015-2511440

E-mail adres: secretariaat@ laurentiusstichting.nl
(mailto :secretariaat@ laurentiusstichting. nl)

Website adres: www.laurentiusstichting.nl
(http://www.laurentiusstichting. nl)

Gegevens van de stichting
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2 Schoolbeschr¡¡v¡ng

2.1 Schoolgegevens

2.2 Kenmerken van het personeel

ln onze school is sprake van een schoolleiding bestaande uit een directeur en een adjunct-directeur. Het
managementteam wordt gevormd door de directie, de lB-er, de onderbouw- en de bovenbouwcoördinator. De taken en
bevoegdheden van de directie zijn vanuit het bestuur in een directiestatuut beschreven. Binnen de school is een
taakomschrijving en een taakverdeling tussen directeur en adjunct-directeur opgesteld. De directie geett leiding aan de
school waarbii men recht wil doen aan ieders verantwoordelijkheden. De school maak je samen door gebruik te maken
van elkaars talenten en competenties. Op onze school zijn zes leerkrachten in de LB-functie aangesteld. Zij hebben de
volgende functies: een onderwijsspecialist, een rekenspecialist, een gedragsspecialist, een intern begeleider en twee
bouwcoördinatoren. Hun functie staat beschreven in een taakomschrijving.

Leerkrachten zijn primair verantwoordelijk voor het ondenruijs en de organisatie in hun groep. Overkoepelende taken en
werkzaamheden worden naar rato verdeeld over de verschillende personeelsleden. Dit wordt jaarlijks vastgelegd in een
formulier taakbeleid. De directie is verantwoordelijk voor de algehele gang van zaken. De directeur is
eindverantwoordelijk. Het team vergadert 'lx per maand. Daarnaast is er een slotvergadering, waarbij het gehele team
aanwezig is. De twee bouwcoördinatoren vergaderen ook 1x per maand met de leerkrachten uit hun bouw. Daarnaast
vergaderen zij ook periodiek met het managementteam. lndien nodig worden er ook extra vergaderingen belegd. Het
team (n=29) bestaat uit:

. 7 voltijd groepsleerkrachten

. 10 deeltijd groepsleerkrachten

. 1 vakleerkrachtbewegingsonderwijs

7

Naam school: R.K. Basisschool Bernadette-Maria

Directeur: Dhr. J.H.J. Zuydgeest

Adres + nr Aan 't Verlaat 30

Postcode + plaats: 2612XZDelft

Telefoonnummer: 015-2134617

E-mail adres bernadettemaria @ lau rentiusstichting. nl
(mailto :bernadettemaria @ laurenti usstichting.nl)

Website adres: www.bernadettemariaschool. nl

(http://www. bernadettemariaschool. nl)

Gegevens van de school
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. 1 intern begeleider

. 3 onderwijsassistenten/leerkrachtondersteuners

. 4 pedagogisch medewerkers

. 2 inlerieurverzorgsters

. 1 conciërge

Van de 29 medewerkers zijn er 26 vrouw en 3 man. De leeftijdsopbouw wordt gegeven in onderstaand schema (stand
van zaken per 1-9-2015).

Onze school heeft een grote groep ervaren leraren; we benutten hen voor de begeleiding van de wat jongere leraren
Onder het OOP vallen ook pedagogisch medewerkers die zowel onder als na schoohijd ingezet worden.

2.3 Kenmerken van de leerlingen

Onze school biedt onderdak aan alle 4 tot en met 12 jarigen waarvan de ouders zich in de beginselen van de school
kunnen vinden. Wij maken daarbij geen onderscheid tussen geloof, stand en ras, maar verlangen van de ouders dat zij
de doelstellingen en levensbeschouwelijke grondslag van onze school onderschrijven dan wel respecteren. De leerlingen
van onze school komen voornamelijk uit de wijk Vrijenban. Deze wijk is opgedeeld in verschillende buurten. Deze
buurten zijn divers qua economische en sociale structuur. Dit vinden we ook terug op onze school.

Onze school wordt bezocht door 259 leerlingen(1-10-2014). Van deze leedingen heetl 17/"een gewicht: 08 leerlingen
hebben een gewicht van 0,3 en 6 leerlingen een gewicht van 1,2. Het percentage kinderen met een leerlinggewicht lijkt
licht te dalen.

De kenmerken van de leerlingen en de consequent¡es die deze kenmerken hebben voor onze organisatie en ons
onderwijs gaan wij in deze schoolplanperiode beschrijven. ln dit document zullen de kenmerken per groep en de
consequent¡es die deze kenmerken hebben voor de groep(en) en de school beschreven worden.

Ons leerlingaantal is aan het groeien. Dit komt, doordat een school in de omgeving is gesloten en door de etfecten van
de renovatie in de naburige wiik. Daarnaast zien we dat ons verspreidingsgebied groter is geworden.

De instroom van kleuters met een taalachterstand baart ons zorgen. Via extra aandacht voor woordenschat wordt aan
deze achterstand gewerkt. Hierbij worden onderwijsassistenten en pedagogisch medewerkers ingeschakeld. Daarnaasl
sluiten wij aan bij de voorschoolse educatie die plaatsvindt op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Om de
contacten te versterken maken wii gebruik van een subsidie vanuit het onderwijsachterstanden beleid. Middels deze
subsidie kunnen we ervoor zorgen dat er in de kleutergroepen meer handen in de groep aanwezig zijn. Binnen de
Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie(VVE) werken we samen met peuterspeelzaal De Ronde Kring. Regelmatig
vindt er onderling overleg plaats. Medewerkers van de Ronde Kring en leerkrachten van de kleutergroepen gaan bij
elkaar op bezoek. Er vindt een zogenaamde warme overdracht plaats. Zowel de peuterspeelzaal als de basisschool
gebruiken "Kijk" om de ontwikkeling van de kinderen te volgen. Dit beleid zal in de komende schoolplanperiode
gecontinueerd worden.

I

Ouder dan 60 jaar
1 2 4

Tussen 50 en 60 jaar 3 1

Tussen 40 en 50 jaar
1 2

Tussen 30 en 40jaar 1 6

Tussen 20 en 30 jaar 5 3

Jonger dan 20 iaar

Totaal 2 17 10

Schoolplan 2O-15-2019
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2.4 Kenmerken van de ouders en de omgeving

De school ligt midden in de wijk Vrijenban. Vrijenban is een diverse wijk. De sociaal-economische positie van de
bewoners in Vrijenban verschilt sterk op buurtniveau. Er is veel variatie in inkomen, de waarde van de huizen en de
schoolopleiding van de ouders en de kinderen. Het opleidingsniveau van de ouders is ons bekend (via de
aanmeldingsformulieren en de intakegesprekken). De kengetallen laten zien dat onze school te maken heeft met een
MBO'populatie of hoger (82olo). Ongeveer 1oo/o van onze ouders is lid van een kerk. Vrijenban is geen achterstands- of
aandachtswijk- De wiik is qua bebouwing relatief oud en telt veel huurwoningen. Een van de buurten ',De Bomcnwijl<,, is
voor een groot deel gerenoveerd en bestaat nu uil nieuwe koop-en huurwoningen. Hierdoor trekt deze wijk momenteel
nieuwe jonge gezinnen aan. De nieuwe instroom in de diverse wijken is een afspiegeling van de huidige bevolking.

2.5 Sterktezwakteanalyse

ln het kader van ons nieuwe schoolplan zien we voor de komende vier jaren een aantal kansen (intern en extern) en
bedreigingen (intern en extern) voor wat betreft de school, het personeel en de leerlingen. We willen daar nadrukkelijk
rekening mee houden in ons beleid en onze beleidskeuzen. Sterke punten zien wij als punten die in de afgelopen jaren
sterk ontwikkeld zijn- Zwakke punten ziin aandachtsgebieden, waarop we ons nu en in de komende jaren aan het
ontwikkelen zijn.

2.6 Landelijke ontwikketingen

Het bestuur volgt de beleidsagenda van de PO-raad en de afspraken uit het bestuursakkoord 2014-2o2o.De scholen
van de stichting zijn daaraan gehouden. Een nadere uitwerking is te vinden in het Strategisch Beleidsplan(zie hoofdstuk
"Zorg voor Kwaliteit").

ln de beleidsagenda PO-Raad gaat het om vier thema,s:

1. Verbinding: richten van voorzieningen op de belangen van kinderen

I

* De school vindt goede resultaten belangrijk. " Omgaan met gedragsproblemen

* Sterke zorgstructuur/veel extra handen in de school * Moeite met ditferentiëren op drie niveaus
* Team dat zich optimaal inzet * Partnerschap met ouders
* Gerenoveerd en goed onderhouden schoolgebouw * Onze school is niet echt innovatief
* Ruim en goed ingericht speelterrein * Analyseren van schoolresultaten
* Sterk pedagogisch klimaat

* Katholieke identiteit

STERKE KANTEN SCHOOL ZWAKKE KANTEN SCHOOL

* Een goede leeftijdsopbouw van het team - Financiële positie van het onderwijs
. Toenemende aandacht voor sociale ontwikkeling * 50% personeel is ouder dan 50 jaar
* Meer behoefte aan brede schoolactiviteiten (ouders) * Gemeentelijk beleid rondom Kunst en Cultuur en Sport
* Goede ICT infrastructuur * Concurrerende school
* Een team dat bereid is om handelings- en
resultaatgericht te werken.

* Radicaliserende samenleving

* Passend onderwijs

* Contacten met ondernemersfond

KANSEN BEDREIGINGEN

Schoolplan 2015-2019
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2. lnnovatie en lcr: over de mogelijkheden van technologische vernieuwing
3. Kennis en onderzoek: over goed onderwijs en leraren in een academische omgeving
4. Het bestuur als motor: over professionalisering van schoolbesturen.

ln het Strategisch beleidsplan van de Laurentius Sichting worden de volgende ontwikkelingen genomen:

1. Toenemende secularisatie en individualisering.
2. Behoefte aan en aandacht voor voor- , tussen- en naschoolse opvang / het aanbieden van dagarrangementen / het

vormen van lntegrale Kindcentra.
3. Het belang van een kennismaatschappij en de positie van Nederland in de plsAresultaten.
4, De toenemende rol van de informatie- en communicatie technologie (lcr).
5. Aandacht voor veiligheid, burgerschap, sociale integratie en het voorkomen van pesten.

Daarnaast zijn er onderwerpen die specifiek liggen op het terrein van overheid en ondenrvijs:

1. De de ambitie van de overheid om Nederland terug te brengen naar de top s van de kenniseconomieën van de
wereld.

2' De aandacht daarbij voor het basiscurriculum met Nederlandse taal, rekenen en lezen.
3. De invoering van de verplichte eindtoets in 201S.
4. Bezuinigingen op onderwijs.
5. De invoering van passend onderwijs per 1 augustus 2014 waarbij de schoolbesturen zorgplicht hebben en voor alle

leerlingen een passende onderwijsplek moeten zorgen.
6. De decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeenten.
7. Het belang van de doorlopende leerlijnen vanuit de voorschoolse periode naar het primair onderwijs en daarna het

voortgezet onderuijs.
8. De bekwaamheden van schoolleiders en leerkrachten worden vastgelegd in een register voor schoolleiders

(verplicht) en voor leraren (nu nog vrijwillig), waarbij er continue scholing en professionalisering wordt gevraagd.
9. Deregularisering met toenemende beleidsvrijheid op bestuursniveau.

.10. Daarmee samenhangende vormen van meervoudige publieke verantwoording, waarbij aandacht blijft voor zowel
horizontale als verticale verantwoording.

1 1 . De onderwijsinspectie gaat in haar werkwijze tot nu toe uit van het proportionaliteitsbeginsel, waarbij het
uitgangspunt is dat scholen steeds beter zicht krijgen op hun eigen kwaliteitszorg en waarbij de mate van toezicht
wordt aangepast aan de eigen kwaliteitszorg van scholen en besturen.

12. ln de nabije toekomst wil de inspectie meer recht doen aan ook beter presterende scholen.
1 3. De inspectie gaat ook toezicht houden op de scheiding tussen bestuur en toezicht houden en op de doelmatige

besteding van de middelen.
14. Zwakke scholen krijgen nog maar'l iaar om zich te verbeteren en als dat niet lukt binnen die termijn zal bekostiging

worden stopgezet.
1 5. De noodzaak tot meer samenwerking met externe relaties op het terrein van jeugdzorg, culturele instellingen,

bedrijfsleven, buitenschoolse opvang, welzijnsorganisaties e.d., waarbij de gemeenten een regierol krijgen t.b.v. de
inzet van jeugdzorg.

16. Ontwikkelingen op hetlerrein van de relatie school-ouders in de richting van een educatief en participatief
partnerschap.

17. Een nieuwe CAO PO.

18. Het in juli 2014 gesloten bestuursakkoord tussen PO raad en het ministerie van OC&W waarin de beleidsthema's
voor de periode hol 2O2O en wederzijdse inspanningen zijn beschreven.

Samen met het team hebben wij aan de genoemde onderwerpen een prioritering gegeven. Een lage prioritering houdt
niet in, dat wij dit niet belangrijk vinden, maar dat dit ondeniverp op onze school al in voldoende mate is ontwikkeld is of
de nodige aandacht krijgt.

Hoge prioritering:

1. ouders betrekken bij de ontwikkeling van hun kind (zowel cognitief als sociaal).
2. Aandacht besteden aan opbrengstgericht werken (vaststellen van meetbare doelen voor taal en rekenen) en deze

transparant maken.

3. Aandacht besteden aan de basisvaardigheden en complexe vaardigheden.
4. Maatwerk bieden voor excellente leerlingen (leerlijnen ontwikkelen voor hoogbegaafde leerlingen).
5. Realiseren van een basisarrangement (of hel behouden ervan).
6. lnvoeren passend onderwijs:

Schoolplan 2015-201 I
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. Ontwikkelen van het werken met groepsplannen.

. Ontwikkelen van de differentiatievaardigheden van de leraren

7. Gerichter aandacht besteden aan de sociale ontwikkeling.

. De school ontwikkelen als pedagogische gemeenschap.

8. Gericht aandacht besteden aan 21st century skills.

9. ICT:

. lnvoeren van digitale leerroutes.

. Werken met tablets en educatieve software (is in ontwikkeling).

. lnzetten op ICT vaardigheden van leerkrachten.

'10. Gericht aandacht besteden aan cultuureducatie.

11. Personeelsbeleid:

. Werken aan bekwaamheden leerkrachten.

. Uitvoeren van zelfevaluaties (werken in leerteams).

. Begeleiding startende leerkrachten.

. Versterken kwaliteit schoolleiding .

1 2. Doorgaande ontwikkellijnen:

. Zorgen voor een doorgaande líjn voorschool - school.

. Zorgen voor een doorgaande lijn pO - VO.

13. Gericht aandacht besteden aan gezondheid en bewegen.

Lage prioritering:

1. De opbrengsten meten van voor- en vroegschoolse educatie
2. Realiseren van het predikaat Excellente school
3. Gebruik maken van de Vensters PO (Scholen op de kaart)
4. Werken met een bekwaamheidsdossier.
5. Goed personeelsbeleid: (in gevorderd stadium)

. Goede gesprekkencyclus.

. Systematisch werk maken van klassenbezoeken en flitsbezoeken

. Ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden van de leraren

6. opzetten van een systeem voor kwaliteitszorg (wMKpo, opgenomen in het schoolplan.

7. Gericht aandacht besteden aan techniekonderwijs, burgerschap en duurzaamheid.

8. Ontwikkelen van het vak bewegingsondenruijs.

9. werken met het lerarenregister en schoolleidersregister (laatste is verplicht).

10. Organiseren van audits (kritische vrienden).

1 1, Werken met professionele leergemeenschappen.

12. Onderzoek doen in de eigen school - werken met leerteams.

13. Behalen vignet sportschool of gezonde school.

14.Zorgen voor een doorgaande lijn naschoolse opvang en school.
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3 Onderwijskundig beleid

3.1 De missie van de school

De missie van de school is een afgeleide van de missie van de stichting: (zie Strategisch Beleidsplan(SBp) in het
hoofdstuk "Zorg voor Kwaliteit").

Mission statement Laurent¡us Stichting(bron SBp 2015-2019)

De Laurentius Stichting vindt de gemeenschappelijke ideële basis voor haar handelen en de inhoud van het onderwijs in
de grondslag en doelen van de stichting, zoals clie zijn weergegeven in de statuten van de stichting. Hct Rooms
katholieke geloof staat daarbij centraal.

Katholieke identiteit - WERKEN lN VERBTNDING

Onze katholieke identiteit werkt op twee manieren. Zij is de basis waarvan uit we werken én zij is tegelijk gezamenlijke
inzet. Bij voorbeeld: de kernwaarden van de Laurentius Stichting zijn de concrete vertaalslag van onze identiteit.
Verantwoordelijkheid en vrijheid en open, eigenheid, samen en groei zijn de toetsstenen die we gebruiken om erachter te
komen of we nog op de goede weg zijn. Tegelijkertijd vormen de waarden een ideaal: zó zou hel moeten zijn. ln het
volle besef dat wij menselijk en dus niet volmaakt zijn.

Deze waarden komen niel uit de lucht vallen. Dit zijn niet zomaar mooie woorden. Maar zij worden geTnspireerd door het
Godsgeloof. Onze barmhartige God verhoudt zich tot alle mensen. Hij heeft zich getoond in Jezus van Nazareth die elk
mens, niemand uitgezonderd, tot zich heeft geroepen. De relatie, dat wij ons kunnen verbinden met anderen, is in dit
licht dan ook het hart van ons leven. Elke keer dat we ons verbinden, worden we meer dan alleen ons bestaan.
Leerkrachten zr¡n daar levende getuigen van en weten als geen ander dat één plus één drie is. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat de relatie bij de Laurentius Stichting centraal staat in de praktijk van alledag. Alleen in verbinding met
elkaar kunnen we worden tot wie we bestemd zijn. Van de schoolbanken tot en met de afdeling huisvesting die zorg
draagt voor scholen waarin kinderen tot bloei kunnen komen. Van de conciërge die zich ontfermt over een huilend kind
tot en met de voorz¡tter van het college van bestuur die omziet naar werknemers in een veeleisende tijd. Dat de relatie of
de gemeenschapsvorming bij de Laurentius Stichting centraal staat, heeft gevolgen voor de praktijk.

Bijvoorbeeld:

' De relatie is dé voorwaarde tot goed en bijzonder onderuvijs. We hebben elkaar nodig en in die zin zijn we ook aan
elkaar gegeven om te groeien en te bloeien.

- Elk pedagogisch handelen dat die naam verdient, is gericht op wezenlijk contact. Dit is de voorwaarde van alle
didactiek.

- Onderlinge verbinding betekent ook solidariteit. ln de relatie dragen we zorg voor elkaar. Mensen mogen niet buiten de
boot vallen.

De werknemers van de Laurenlius Stichting werken vanuit het besef van menselijke waardigheid. Niemand kan onze
waardigheid van ons afnemen. Zij dient wel in de klas of waar dan ook geëerbiedigd te worden. De ontwikkeling van elk
mensenkind, groot of klein, kent struikelingen die om ruimte, aandacht en zorg vragen. Op die manier leren we in te
staan voor onszelf en kunnen we onze verantwoordelijkheid dragen. Het gaat er dus niet om om te voldoen aan een
volmaaktheidsideaal maar om te worden wie je bent. Dit geldt ook bijvoorbeeld voor het integraal (school)leiderschap: je
moet vrij zijn om verantwoordelijkheid te dragen. Anderen schieten je hierin te hulp, want je hoeft het niet alleen te doen.
Zelfstandigheid sluit betrokkenheid niet uit. Dit is de cultuur van de Laurentius Stichting. Zo te bezien is het praktiseren
van de katholieke identiteit geïntegreerd. Maar deze praktijk behoeft voortdurend zorg en aandachl.
Vanzelfsprekendheid wint aan glans als we erbij stil staan en ons opnieuw bewust worden van de betekenis van ons
alledaagse handelen. Vanuit deze missie van de stichting legt de school zelf een accent voor het beschrijven van de
missie van de school. Vanuit de ambities, die in gezamenlijkheid met het team besproken en vastgesteld zijn, komt de
beschrijving van deze missie naar voren.

Missiekern Bernadette-Mariaschool

Onze school is een katholieke school voor alle kinderen van 4 |lm 12 iaar waarvan de ouders zich in de beginselen van
de school kunnen vinden- Wij maken daarbij geen onderscheid tussen geloof, stand en ras, maar verlangen van de
ouders dat zij de doelstellingen en levensbeschouwelijke grondslag van onze school onderschrijven dan wel
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respecteren, tenzij het schoolondersteuningsprof¡el verheldert dat wij een kind de juiste ondersteuning c.q. het juisle
onderwijs niet kunnen bieden. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem waarbinnen wij werken met het directe
instructiemodel(DlM).

Enkele hoofdkenmerken van het directe instructiemodel zijn:

1. Basiskennis en -vaardigheden op een krachtige wijze ontwikkelen.
2. Aansluiten op het individueel tempo van de leerling.
3. Duidelijke doelen stellen.
4. Een heldere leerstofopbouw.
5. Directe feedback geverr.

Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen waarin zij gedurende de basisschoolperiode een rugzak
meekrijgen gevuld met 21st century skills zoals zelfstandig, kritisch leren denken en keuzes leren maken. Ons primaire
doel is kennisoverdrachl van de kernvakken. Daarnaast besteden wij veel aandacht aan kunst en cultuur, lichamelijke
ontwikkeling en identiteit.

Slogan en kernwaarden

Onze slogan is: Samen Groeien.

Onze kernwaarden z¡in:

¡ De kinderen ontwikkelen zich op verschillende niveaus, zowel op cognitief als sociaal-emotioneel gebied.
. Op onze school is het veilig. De school is een veilige basis, waar de kinderen zich thuis voelen.
. Op onze school is gelijkwaardigheid in verscheidenheid. We willen ieder kind in zijnlhaar waarde laten en het

kind zich laten ontwikkelen op het n¡veau dat bij dat kind past(persoonlijke aandacht).
. Op onze school heerst een positieve mentaliteit.
. Op onze school heerst een professionele cultuur.
. Op onze school gaan wij uit van een gedeelde veranlwoordelijkheid en zorg. Wij maken kritische en efficiënte

keuzes en zien het leren als een gezamenlijk proces (leerlingen - ouders -team)

Missiebeleid

. Missie, slogan en kernwaarden komen 1 x per jaar aan bod in een personeelsvergadering

. Missie en visie zijn opgenomen in de schoolgids

. Missie en visie zijn opgenomen in pr materiaal.

. De streefdoelen zijn onderdeel van de agenda van de funclioneringsgesprekken.

Streefbeelden
Voor de komende vier jaar is een aantal richtinggevende uitspraken van belang voor onze activiteiten en prioritering:

Bijlagen

1' Op onze school ontwikkelen de leerlingen de basisvaardigheden (kennis en vaardigheden). Daarbij houden wij
binnen het directe instructie model rekening met individuele verschillen en mogelijkheden.

2. Op onze school leren kinderen samenwerken. Wij hebben daarvoor een vorm gekozen die past bij de school.

3. Op onze school ontwikkelen kinderen 21st century skills waarbij niet alleen gedacht moet worden aan ICT maar ook
aan probleemoplossend vermogen, ondernemerschap en kritisch denken.

4'Op onze school is er structureel aandacht voor sociale vaardigheden en het op een goede manier met elkaar
omgaan.

5. Op onze school werken wij binnen de kaders van het passend onderwils. (schoolondersteuningsprofiel,
handelingsgericht-en opbrengstgericht werken, leerrarrangementen en ontwikkelperspectieven).

6' Op onze school is er een structurele plaats voor kunst en cultuur. Dit is verweven met de zaakvakken

7. Alle medewerkers werken (samen) aan hun persoonlijke ontwikkeling gerelateerd aan de schoolontwikkeling

Streefbeelden

Schoolplan 2015-2019
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1 . 21st century sk¡lls model

3.2 De visies van de school

Visie op pedagogisch klimaat

Onze visie ten aanzien van het pedagogisch klimaat vloeit voort uit onze identiteit. Deze visie hebben wij geconcretiseerd
in een (sociaal) veiligheidsplan. De leerkrachten spelen een cruciale rol in dit plan.Zijhebben (onder meer) een
vormende (opvoedende) taak om de leerlingen op te voeden tot goede burgers. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen
goed met zichzell en met anderen (dichtbij en ver weg) kunnen omgaan. De leerkrachten creèren daartoe een veilig en
gestructureerd kllmaat waarin kinderen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen. Wij hechten veel waarde aan een
positieve en motiverende leraar, een begeleider die eruoor zorgt, dat de leerlingen het werk zelfstandig (eventueel samen
met anderen) kunnen doen. Daarbij hanteren we duidelijke regels en afspraken. (zie verder paragraaf ,,pedagogisch
handelen")

Visie op leren en lesgeven

Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel ze
onafscheidelijk zijn. Op onze school leren wij van en met elkaar. Binnen onze veilige, vertrouwde leeromgeving
ontwikkelen kinderen zich optimaal. Leerlingen onderling, leerkrachten en ouders werken samen aan de groei in de
ontwikkeling van ieder kind op onze school. Voor ons zijn belangrijke pedagogische waarden: verantwoordelijkheid
nemen, initiatief (leren) nemen, zelfstandigheid, reflectie en samenwerking.

Didactische waarden zijn voor ons:

. Onderwijs op maat: ditferentiëren.

. Leerkrachten geven les aan de hand van het directe instructiemodel.

. Kinderen kunnen zelfstandig én samenwerken (in een vorm).

. Gevarieerde werkvormen hanteren (variatie=moliverend).

Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. De school biedt kinderen de mogelijkheid om kennis op diverse manieren te
verwerven. De leraren werken middels het directe instructiemodel. Zij geven instructie op 3 niveaus. Er zijn kinderen die
weinig tot geen instruct¡e nodig hebben. Zij maken de opdrachten vrijwel zelfstandig. Er is een groep kinderen die aan
een korte instructie genoeg heeft en er is een groep die een verlengde instructie nodig heeft. Leerlingen die moeite
hebben met leren om wat voor reden dan ook, kunnen extra ondersleuning krijgen binnen of buiten de groep. Hiervoor
hebben wij een zorgstructuur opgezet. Daarnaast zien wij het als onze taak om leerlingen klaar le maken voor de 21ste
eeuw met de bijhorende skills.

Visie op identiteit

Onze school is een katholieke school verbonden aan een katholieke stichting. Wij geven het geloof door en zetten
bijbelverhalen om naar de dagelijkse realiteit, Dit is zichtbaar in de manier waarop wij met elkaar omgaan. wij besteden
aandacht aan katholieke feestdagen. Op onze school wordt elke dag aandacht besteed aan
godsdienst/levensbeschouwing door middel van een methode.

Visie op 21st century skills

Wij willen leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden meegeven waardoor ze optimaal kunnen functioneren
in de 21ste eeuw' We onderschrijven in de eerste plaats het belang van een kennissamenleving en gaan ervan uit, dat
kennis altijd en overal voorhanden is. Daarnaast beseffen we dat het in de kennissamenleving ook gaat om
kenniscreatie en -constructie, om innovatie. ln de derde plaats is het een feit dat doof de ontwikkeling van digitale
middelen en media globale grenzen vervagen en het delen van kennis en het met elkaar (daarover) communiceren een
steeds centralere speelt in onze (toekomstige) samenleving. Op onze school willen we daarom gericht aandacht
besteden aan de 21st century skills:

. Samenwerking en communicatie.

. Kennisconstructie.

. ICT gebruik.

Schoolplan 2015-2019
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. Probleemoplossend denken en creat¡v¡teit.

. Planmatig werken.

Doordat onze school zich richt op de 21st century skills heeft dit grote gevolgen voor de deskundigheid van de leraren,
voor ons aanbod, voor onze middelen (digitale leermiddelen) en onze organisatie (inclusief didactiek en
klassenmanagement). Het laatste aspect vraagt ook om een doordenking van de rol van de leraar, de rol van de leerling
en de rol van de ouders/verzorgers.

Visie op Kunst en Cr¡ltuur

In de historische universiteitsstad Delft komen de kinderen op onze school in aanraking met allerlei facetten van cultuur
en wetenschap. Cultuureducatie is iets dat de kinderen, ouders en leerkrachten beleven. Onze school wil hier inhoud
aan geven' Daarbij maken we gebruik van de mogelijkheden die de stad Deltt ons te bieden heeft. Wij nemen met de
kinderen actief deel aan verschillende cultuureducatieprogramma's en zo laten we de kinderen op ontdekkende
manieren leren. Hierbij maken we gebruik van ouders en vakspecialisten, die binnen en buiten de school hun kennis met
de leerlingen en leerkrachten kunnen delen.

3.3 Aspecten van opvoeden : Levensbeschouwelijke identiteit

Onze school is onderdeel van de Laurentius Stichting, een stichting voor katholiek primair ondenarijs. De Stichting wil
bijzónder goed onderwijs bieden, vanuit katholieke grondslag. Doel van ons ondemijs is de ontwikkeling van kinderen
tot mensen die leven en werken vanuit een grondhouding waarin humaniteit in praKijk gebracht wordt. Mensen met hoop
en vertrouwen in elkaar en in de toekomst. Samen met leerlingen, ouders/verzorgers en leerkrachten bouwen we binnen
de Laurentius Stichting aan scholengemeenschappen waar, in een veilige en opbouwende leef- en werkomgeving, het
beste van ieder tot zijn recht kan komen. ln de Laurentius Stichting staan de begrippen ,openheid,, ,groei', ,vrilheid 

en
veranlwoordelijkheid" 'eigenheid'en 'samen'centraal. Vanuit een open, positieve instelling, met vrijheid en respect voor
verschillen, op zoek gaan naar groeikansen in plaats van focussen op probleemaanpak. Onderlinge zorg en
veranlwoordelijkheid, ook in het samen opvangen van de minder positieve kanten van leven en werken: teleurstelling,
ziekte, (over)lijden, verdriet en pijn. Oog voor gemeenschapsvorming en solidariteit, nauw verbonden met persoonlijke
aandacht voor elke leerling met diens eigen concrete behoeften en mogelijkheden.

Deze uitgangspunten vormen voor ons de kern van een 'katholieke levenshouding'die we willen uitstralen onze school.
ln het leven en werken willen we deze kernbegrippen herkenbaar maken in de sfeer en in de relaties met kinderen,
ouders/verzorgers en medewerkers. De Bijbel, in het bijzonder het evangelie en de persoon van Jezus van Nazareth en
andere geloofsverhalen, de katholieke traditie en contacten met mensen uit de katholieke geloofsgemeenschap bieden
ons daarbij oriëntatie en inspiratie. Op onze school wordt waardevolle inspiratiebron doorgegeven aan de leerlingen en
aan elkaar.

1. Op onze school wordt het vak godsdienst/levensbeschouwing gegeven in methode- of projectvorm.
2' Wij hebben aandacht voor ervaringen die raken aan de grenzen van het bestaan en communicatie over

levensvragen, geloofsverhalen, zin- en betekenisgeving, dit helpt het levensbeschouwelijk vermogen te ontwikkelen.
3' Wij besteden aandacht aan het vertrouwd raken met de katholiekchristelijke traditie en kennismaking met andere

levensbeschouwelijke tradities. Het gaat over het leren ontwikkelen van die levensbeschouwelijke (en ethische) kijk,
ook over de grenzen van dit vak heen, bij thema's in andere vakken en in allerlei situaties die zich op school
voordoen.

4. Ook leerkrachten, schoolleiders en bestuurders gaan op levensbeschouwelijk (en ethisch) gebied met elkaar in
gesprek.

5. Vieringen, rituelen en symbolen zijn wezenlijke onderdelen van de katholieke cultuur die in onze scholen een
belangrijke plaats hebben.

6. Wij besteden aandacht aan kleine en grotere projecten die de medemens in de buurt, in Nederland of in de derde
wereld ondersteunen- Wij vinden het belangrijk dat leerlingen binnen de eigen school zorg en verantwoordelijkheid
leren dragen voor elkaar en voor anderen.

7. wij besteden gericht aandacht aan act¡ef burgerschap en sociale cohesie.
8. Vanaf groep 5 werken wij met het blad SamSam.
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Beoordeling

De ambities worden één keer per vier jaar beoordeeld door directie en team met behulp van de euick Scan van het
programma Werken Met Kwaliteit'Primair Ondenruijs(WMK-PO) De scores worden uitgedrukt op een schaal van j tot 4.
Onze ambitie is om hoger dan 3 te scoren.

Bijlagen

1. Kwaliteitskaart levensbeschouwelijke identiteit.

3.4 Aspecten van opvoeden: Sociaal-emotionele ontwikkeling

Onze visie wordt gevoed vanuit onze levensbeschouwelijke identiteit. De school is een leefgemeenschap waar iedereen
zijn eigen plaats heeft en elkaar met respect behandelt. leder kind moet leren met elkaar om te gaan en elkaar te helpen.
Leren om rekening te houden met elkaar en om iedereen in zijnlhaar waarde te laten. Onze school beschikt over een
veiligheidsplan waarin sociale en fysieke veiligheid besproken worden. Dit veiligheidsplan wordt 4 jaarlijks bijgesteld of
eerder als de situatie dit vraagt.

Onze ambities zijn:

1. Onze school besteedt structureel en systematisch aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling o.a. tijdens het
werken met de methode Trefwoord en de schijf van 4. (Dit is vastgelegd in het onderwijskundig vademecum)

2. Onze school beschiK over een Leerling Volg Systeem(LVS) en een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling.
3. De rapportage geefl waarderingen voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit wordt door de leerkracht en de

gedragsspecialist bekeken en waar nodig wordt actie ondernomen. Dit wordt vastgelegd in een groepsplan.
4. De sociaal emotionele ontwikkeling komt aan bod tijdens de leerlingenbespreking met de lntern Begeleider(lB'er).
5. Een leerkracht creëert een veilige omgeving door vast te stellen dat ieder kind het naar z'n zin heeft (bijvoorbeeld

door sociogram, observaties of vragenlijst WMK-pO)
6. De leerlingen vullen vanaf groep 5lwee keer per jaar een vragenlijst in. (Sociale Competentie Observatie Lijst/

afgekort Scol).

Beoordeling

De ambities worden één keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de euick Scan (WMK-pO) op een
schaal van 1 tot 4. Onze ambitie is om hoger dan 3 te scoren.

3.5 Aspecten van opvoeden: Actief burgerschap en sociale cohes¡e

Onze visie ten aanzien van Actief Burgerschap en Sociale Cohesie wordt gevoed vanuit onze levensbeschouwelijke
identiteit' ln onze visie op identiteit wordt uitgebreid ingegaan hoe wij als school willen aansluiten bij de wereld om ons
heen. Voor onze school betekent dit dat wij leerlingen voorbereiden op deelname aan de samenleving door leerlingen te
leren over de verschillende achtergronden en culturen, waaÍmee zij via hun klas- en schoolgenoten en anderszins in
aanraking komen.

Onze ambities zijn:

1 . Wij voeden onze leerlingen op tot fatsoenlijke evenwichtige mensen die respectvol (vanuit duidelijke waarden en
normen) omgaan met zichzelf, de medemens en de omgeving.

2. Wij voeden onze leerlingen op tot personen die weten wat democratie inhoudt en die daar ook naar handelen. Ze
leren hun mening over maatschappelijke thema,s te verwoorden.

3. Wij voeden onze leerlingen op tot mensen die "meedoen", die actief betrokken willen zijn bij de samenleving en die
gericht zijn op samenwerking.

4. Wij voeden onze leerlingen op tot personen die kennis hebben van, en respect voor andere opvattingen en
overtuigingen (religies).

5. Wij richten ons op de algemene ontwikkeling en we geven onze leerlingen culturele bagage mee voor het leven.
6. Wij besteden aandacht aan de omgeving en de maatschappij dichtbij en ver weg en laten leerlingen hier een

bijdrage aan leveren in kleine en grote projecten.

Beoordeling
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(Actief) Burgerschap en (sociale) lntegratie 2012-2019 - Aanbod (actief) burgerschap en
(sociale) integratie

Resultaat

3.53

Omschrijving

BKBS tsernadotte Maria

De ambities worden één keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de euick Scan (WMK-PO) op een
schaal van 1 tot 4. Onze ambitie is om hoger dan 3 te scoren.

Bijlagon

1. Schema Demócratisch Burgerschap.

3.6 Dc kernvakkon: Locrstofaanbod

Op onze school gebruiken we eigentijdse methodes die voldoen aan de kerndoelen. De methodes worden bij de
hoofdvakken integraal gebruikt door de leraren en daar waar nodig aangevuld met extra stof. Voor de toetsing van de
leerstof maken we gebruik van methode-onafhankelijke (Cito) en methodegebonden toetsen.

Ten aanzien van leerstofaanbod hebben we de volgende ambities vastgesteld:

1. Onze melhodes voldoen aan de kerndoelen (zie overzicht).
2. wij gebruiken voor Taal en Rekenen methodegebonden toetsen (zie overzicht).
3. Het leerstofaanbod vertoont een doorgaande lijn.
4. Het leerstofaanbod komt tegemoet aan relevante verschillen.
5. Het leerstofaanbod vooziet in de ondersteuning van de sociaal-emotionele ontwikkeling
6. De school besteedt aandacht aan actief (goed) burgerschap.
7. Het leerstofaanbod voorziet in het gebruik leren maken van lCT.
8. Het leerstofaanbod vooz¡et in aandacht voor intercultureel ondenrvijs.
9. Het leerstofaanbod bereidt leerlingen voor op het vervolgonderuijs.

10. Wij beschikken over een ondena/jsspecialist (LB functie).

Beoordcllng

De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de euick Scan (WMK-PO) op een
schaal van 1 tot 4. Onze ambitie is om hoger dan g te scoren.

Bijlagen

1. Kerndoelenboekje 2006
2. Kerndoelenkaarten 2006
3. Kerndoelenposter 2006

3.7 Vakken, methodes en toets¡nstrumenten

Zelfevaluatie

Resultaat

3.29

Omschriiving

De school beschikt over een meerjarenoverzicht m.b.t. de leerlingen met een eigen leerlijn
(leerlingen met een specifieke behoefte).

De school beschikt over een deugdelijk overzicht van de groepen en de gewichten van de
leerlingen, gekoppeld aan een analyse, conclusies en (uitgevoerde) interventies.

De school heeft de ondenvijsbehoeften van de leerlingen m.b.t. Nederlandse taal deugdelijk in
kaart gebracht en gekoppeld aan een analyse, conclusies en (uitgevoerde) interventies.

hoog

Verbeterpunt

hoog

Prioriteit

laag
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3.8 De kernvakken: Taalleesonderwijs

Op onze school kunnen kinderen binnen het vakgebied Nederlandse Taal vaardigheden onlwikkelen waarmee de
leerlingen taal doelmatig leren gebruiken in situaties die zich in het dagelijks leven voordoen. Zij kunnen kennis en

Taal Schatkist C¡to-toetsen Taaf voor kleuters (1-2) X

Veilig Leren Lezen Methodegebonden toetsen (groep S

t/m 8)

Zin in Taal Cito-DMT (3 Um 8)

Cito-eindtoets

Technisch lezerr Veilig leren lezen Cito toetsen -DMT/AVl/Leestempo

Estafette Protocol Leesproblemen - Dyslexie

Methodegebonden toetsen (groep B

Vm 8)

Begrijpend lezen Nieuwsbegrip XL Cito-toetsen Begrijpend lezen

Cito-eindtoets

Methodegebonden toetsen (groep 4
t/m 8)

Spelling Zin in taal - spelling Cito-toetsen Spelling

Gito-eindtoets

Methodegebonden toetsen (groep 4
Vm 8)

Schrijven Pennenstreken

Engels Early Staft (5 en 6) en Real English
(7 en 8)

Methodegebonden toetsen

Rekenen Pluspunt C¡to-toetsen Rekenen en Wiskunde X

Schatkist rekenen Cito-toetsen Rekenen voor kleuters
(1-2)

X

Cito-eindtoets

Methodegebonden toetsen(groep 3
t/m 8)

Geschiedenis Eigentijds (Blink) Methodegebonden toetsen

Aardrijkskunde Grenzeloos (Blink) Methodegebonden toetsen

Natuuronderwijs Binnenstebuiten (Blink) Methodegebonden toetsen

Wetenschap & Techniek Binnenstebuiten (Blink) Methodegebonden toetsen

Verkeer Klaar over! Methodegebonden toetsen

Muziek Moet je doen!

Kunst en Cultuur Moet je doen!

Sociaal-emotionele

ontwikkeling
Soemokaarten

Godsdienst Trefwoord

Vak Toetsinstru menten VervangenMethodes
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inzicht verwerven omtrent betekenis, gebruik en vorm van taal en plezier hebben of houden in het gebruiken en
beschouwen van taal. Kinderen ontdekken dat taal voor verschillende doeleinden gebruiK wordt en is gebaseerd op
principes en regels. We gebruiken moderne methodes en Cito-toetsen om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen.
We werken bij spelling, technisch en begrijpend lezen met groepsplannen. Onze leraren kunnen compacten en verrijken

Onze ambities zijn:

1 . Onze school beschikt over goede (actuele) methodes voor taal, begrijpend lezen en technisch lezen die als leidraad
gebruikt worden voor de inrichting van de lessen.

2. De leraren werken in de groepen 1 en 2 structureel met de leerlijn taal gebaseerd op de tussendoelen en de
methode Schatkist.

3. Ouders worden betrokken bij de taalontwikkeling van hun kind(eren).
4. Taalfouten worden alleen verbeterd tijdens activiteiten als het werkelijk gaat om de spelling.
5. Kinderen die bij de Cito spellingtoets zwak of onvoldoende scoren worden via een diagnostische toets nogmaals

bekeken. Dit is het Pl woorddictee. Aan de hand van het resultaat wordt er hulp geboden bij de spellingsproblemen
die nog niet door het kind beheerst worden.

6. De school beschikt over een Protocol Dyslexie.

Beoordeling

De ambities worden één keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)

3.9 De kernvakken: Rekenen en wiskunde

Rekenen en wiskunde vinden we een belangrijk vak. Het rooster borgt dat we expliciet aandacht besteden aan rekenen
en wiskunde en aan het automatiseren van het geleerde. We ruimen genoeg tijd in om de basisvaardigheden goed in te
sliipen' We gebruiken moderne methodes en Cito-toetsen om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen. We werken bij
rekenen met groepsplannen. Onze leraren kunnen compacten en verrijken.

Onze ambities zijn:

1. Wij beschikken over een moderne, eigentijdse methode (groep 1 t/m 8) en geven les aan de hand van het directe
instructiemodel (DlM).

2. De leraren werken in de groepen 1 en 2 structureel met de leerlijn rekenen en wiskunde gebaseerd op de
tussendoelen en de methode Schatkist.

3. Plusleerlingen werken met een compact programma en krijgen daarnaast vraagstukken aangeboden met een aparte
methode om te verdiepen.

4. Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen met behulp van het Cito-LVS.
5. Per groep hebben we voor de Cito-toetsen normen vastgesteld.
6. Wij gebruiken de methodegebonden toetsen systematisch.
7. De leraren beschikken over voldoende kennis en vaardigheden ten aanzien van de moderne rekendidactiek. (Ze zijn

op de hoogte van de nieuwste inzichten).

8. De leraren werken bij rekenen en wiskunde met groepsplannen (Handelings Gericht Werken).
9. Wij beschikken over een rekencoördinator (LB functie).

Beoordeling

De ambities worden één keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-pO) op een
schaal van 1 tot 4. Onze ambitie is om hoger dan 3 te scoren.

3.1 0 De kernvakken : Wereldoriëntatie

Wereldoriëntatie vinden wij belangriik omdat binnen dit gebied de kinderen allerlei vaardigheden die zij zich eigen
gemaakt hebben, kunnen toepassen. Het draagt bij tot een brede ontwikkeling van de kinderen. Wereldoriëntatie omvat
de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek en verkeer. Dit het liefst vakoverstijgend.

Onze ambities zijn:

1. Wij beschikken over een moderne methode voor wereldoriëntatie.
2. Het bereiken van de leerling is het uitgangspunt.
3. De methode zet leerlingen aan om zelf na te denken, zelf te ervaren en te ontdekken.
4. Elke les bevat een nieuwe uitdaging; een vraag die leerlingen zelf gaan beantwoorden
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5. Door de methode worden abstracte vakken tastbaar voor leerlingen. De wereld wordt hún wereld.
6. Kinderen begrijpen de leerstof sneller en onthouden het beter, omdat ze met de methode zelf zien, voelen en

samen beleven.
7. De methodes zijn zelfstandig te gebruiken, en versterken elkaar. Bij elk leerjaar is een vakoverstijgend thema

beschikbaar. ln dit projectthema is de leerstof uit de drie vakgebieden op natuurlijke wijze geintegreerd.
8. De methode biedt verschillende vormen van differentiatie om oplimaal aan te sluiten bij de niveauverschillen van

leerlingen.

9. De werkbladen bevatten taalondersteuning, opdat leerlingen niet vastlopen bij het zelfstandig maken van
opdrachten. Het gaat om tips en uitleg van niet te vermijden moeilijke woorden.

10. Er zijn speciale werkbladen voor plusleerlingen.
'l 1. De methode is volledig digitaal.

Beoordoling

De ambities worden één keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de euick Scan (WMK-PO)

3.11¡CT

lnformatie Communicatie Technologie(lGT) neemt in ons onderwijs een steeds belangrijkere plaats in. De maatschappij
van nu vraagt van onze leerlingen |CT-kennis en -vaardigheden, daarom leren we onze leerlingen planmatig om te gaan
met |CT-middelen. Wij zoeken daarbij naar een aansluiting met de 21st century skills. De leraren gebruiken ICT in hun
lessen en borgen, dat de leerlingen aan de slag (kunnen) gaan met de computer(s), de |CT-programma,s en de
bijbehorende soltware.

Onze ambities zijn:

1. De leraren maken optimaal gebruik van het digitale bord (interactief).
2. De leerlingen kunnen werken met diverse programma,s en devices.
3. Wij maken gebruik van een digitale leeromgeving (in ieder geval bij wereldoriëntatie).
4. De leerlingen werken met aansluitende software bij alle vakken.
5. We beschikken over een lnternetprotocol.
6. De leraren beschikken over voldoende |CT-kennis en -vaardigheden.
7. De school beschikt over technisch en inhoudelijk goede (werkende) hard- en software.

Stichting beleid wordt beschreven in het |CT-beleidsplan van de stichting (zie bijlage). Omgang met sociale media wordt
beschreven in ons veiligheidsplan.

Beoordcling

De ambities worden één keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de euick Scan (WMK-PO) op een
schaal van 1 tot 4. Onze ambitie is om hoger dan 3 te scoren.

Bljlagen

1, ICT Beleidsplan Concept 5.1. juni 2014.
2. Model Protocol Sociale Media 2013-l 1 -04

3.12 De kernvakkcn: Kunetzinnige vorm¡ng

ln de historische universiteitsstad Delft komen de leerlingen op onze school in aanraking met allerlei facetten van cultuur
en wetenschap' Cultuureducatie is iets dat de leerlingen, ouders en leerkrachten beleven. Onze school wil hier inhoud
aan geven. Daarbij maken we gebruik van de mogelijkheden die de stad Delft ons te bieden heeft. Wij nemen met de
leerlingen actief deel aan verschillende cultuureducatieprogramma's en we laten de leerlingen zo op onldekkende
manieren leren. Hierbij maken we gebruik van ouders en vakspecialisten, die binnen en buiten de school hun kennis met
de leerlingen en leerkrachten kunnen delen.

Onze ambities zijn:

zomer 2013 - lnformatie- en communicatietechnologie (lCT)

Fesultaat

3.O7

Omschrijving
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1' Het project "Cultuurhelden" biedt ons mogelijkheden om kunst en cultuur te verweven met andere vakgebieden.
2' Wij geven teken-, handvaardigheids- en technieklessen waar wisselende vaardigheden en technieken in aan bod

komen.

3' Wij geven muziek- en danslessen en gebruiken hiervoor een methode (waar mogelijk maken wij gebruik van een
vakdocent).

4. Wij doen minstens 1x per jaar een schoolbreedproject betretfende kunst en cultuur.
5. Alle gÍoepen plannen cufturele uitstapjes passend bij de wereldoriëntatie methode.
6' Alle groepen maken gebruik van een methode voor Kunst en Cultuur en geven hier lessen mee, het liefst in

combinatie met de wereldoriëntatiemethode.
7. Dramatische exproesic zit venrueven in al onze vakkerr.

Door toenemende aandacht voor de opbrengsten dreigt kunst en cultuur een restpost te worden in ons lesrooster.

Beoordeling

De ambities worden één keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de euick Scan (WMK-po) op een
schaal van 1 tot 4. Onze ambitie is om hoger dan 3 te scoren.

3.1 3 De kernvakken: Bewegingsonderwijs

op onze school hechten we veel belang aan lichamelijke opvoeding. opvoeding is wat ons betreft een zaak van hoofd,
hart en handen. Daarnaast vinden we het vak belangrijk vanuit het sociale aspect: leren bewegen doe je altijd samen.

Onze ambities zijn:

1 . Wij beschikken over een goed gefaciliteerd speelleerlokaal voor de jongste leerlingen.
2. wij besteden voldoende tijd aan lichamelijke opvoeding (minimaal 2x4s minuten).
3. Wij beschikken over een vakdocent Lichamelijke opvoeding.
4. Wij beschikken over een uitgewerkt curriculum Lichamelijke opvoeding.
5. Wij gebruiken de basislessen Bewegingsonderwijs.

Beoordeling

De ambities worden één keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de euick Scan (WMK-po) op een
schaal van 1 tot 4. Onze ambitie is om hoger dan 3 te scoren.

3.14 De kernvakken: Wetenschap en Techniek

Onze maatschappij heeft een sterke behoette aan geschoolde mensen op het terrein van wetenschap en techniek. Wij
willen daar een bijdrage aan leveren door gericht aandacht te besteden aan dit vakgebied. Bij de activiteiten wetenschap
en techniek leren onze leerlingen al samenwerkend aspecten die samenhangen met wetenschap en techniek te
onderzoeken, te ontdekken en te ontwerpen.

Onze ambities zijn:

1. Binnen de methode Binnenstebuiten (BLINK) is er aandacht voor wetenschap en techniek.
2. Wij toetsen de kennis en vaardigheden met betrekking tot wetenschap en techniek aan de hand van

methodetoetsen.

3. Wij koppelen wetenschap en techniek aan 21st century skills
4' wij maken gebruik van het aanbod van het science centre en de TU Delft.
5. Binnen kunst en cultuur is er aandacht voor wetenschap en techniek.

Beoordeling

De ambities worden één keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de euick Scan (WMK-po) op een
schaal van 1 tot 4. Onze ambitie is om hoger dan 3 te scoren.

3.15 De kernvakken: Engelse taal

Beheersing van de Engelse taal vinden we van belang, omdat kennis van deze taal steeds belangrijker wordt door de
toenemende internationalisering, de groeiende mobiliteit en het veelvuldige gebruik van nieuwe media.
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Onze ambities zijn:

1' ln gtoep 5 Vm I besteden we structureel aandacht aan de Engelse taal (Real English).

Beoordeling

De ambities worden één keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de euick Scan (WMK-PO) op een
schaal van 1 tot 4. Onze ambitie is om hoger dan 3 te scoren.

3.16 Het lesgeven: Gebruik lcertijd

Op onze school willen we dc leertijd effectief beste¡Jen, omdat we beseflen dat leertijd een belangrijke factor is voor het
leren van onze leerlingen. We proberen daarom verlies van leertijd te voorkomen. Ook willen we de kinderen voldoende
leertijd geven (inplannen) om zich het leerstofaanbod eigen te maken. We werken met een lesrooster, een weekoverzicht
en een dagvoorbereiding' ln principe trachten we alle leerlingen in acht jaar de einddoelen basisonderuijs te laten halen.

Onze ambities zijn:

1. De leraren bereiden zich schriftelijk voor: programma en tijd(en).
2. De leraren zorgen voor een etfectief klassenmanagement (voorkomen verlies leertijd).
3. Op schoolniveau wordt er voldoende onderwijstijd gepland.
4. De leraren beschikken over een expliciet week- en dagrooster.
5' De leraren plannen indien nodig extra tijd voor taal (gelet op de behoeften van onze populatie).
6' De leraren variëren de hoeveelheid leertijd afhankelijk van de onderwijsbehoeften.

Bcoordoling

De ambities worden één keer per vier jaar beoordeeld door direclie en team m.b.v. de euick Scan (WMK-PO) op een
schaal van 1 tot 4. Onze ambitie is om hoger dan g te scoren.

3.17 Het lesgeven: Pedagogisch handelen

Onze visie ten aanzien van het pedagogisch klimaat vloeit voort uit onze identiteit. Deze visie hebben wij geconcretiseerd
in een (sociaal) veiligheidsplan. Een cruciale rol in dit plan spelen de leerkrachten. Zij hebben (onder meer) een
vormende (opvoedende) taak om de leerlingen op te voeden tot goede burgers. Wij vinden het belangrijk, dat leerlingen
goed met zichzelÍ en met anderen (dichtbij en ver weg) kunnen omgaan. De leerkrachten creëren daartoe een veilig en
gestructureerd klimaat waarin kinderen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen. Wij hechten veel waarde aan een
positieve en motiverende leraar, een begeleider die ervoor zorgt, dat de leerlingen het werk zelfstandig (eventueel samen
met anderen) kunnen doen. Daarbij hanteren we duidelijke regels en afspraken. Deze worden deels in samenspraak met
de leerlingen vastgelegd.

Het pedagogisch handelen hebben we vertaald naar de volgende regels en ambities:

1. De leraren creören een veilige omgeving.
2, De leraren kunnen omgaan met verschillen tussen leerlingen.
3. De leraren zorgen voor een inspirerende leeromgeving door het lokaal uitdagend, geordend en gezellig in te richten.
4. De leraren gaan positief en belangstellend met de leerlingen om (ze kennen de leerlingen).
5. De leraren zorgen voor interactie met en lussen de leerlingen.
6. De leraren bieden de leerlingen structuur.
7. De leraren zorgen voor veiligheid.
L De leraren hanteren de afgesproken regels en afspraken.

Beoordeling

De ambities worden één keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de euick Scan (WMK-pO) op een

Zelfevaluatie

Resultaat

3,60

Omschrijving

De leraren maken etficiënt gebruik van de geplande onderwijstijd.

Prioriteit

gemiddeld

Verbeterpunt
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Resultaat

3,89

Omschriiving
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schaal van 1 tot 4. Onze ambitie is om hoger dan 3 te scoren.

3.18 llot lcsgevcn: Didactisch handelon

Goed didactisch handelen staat aan de basis van goed onderwijs. Op onze school geven de leraren op een effectieve
wÜze onderwíjs. we geven onderwijs op maat. Onze lessen zijn opgebouwd volgens het directe instructie model(DlM).
We hechlerr veel waarde aan dê zelfstandigheid van de leerlingen. Waar mogelijk laten we leerlingen samenwerken. Het
didactisch handelen hebben we vertaald naar competenties voor de leerkrachten:

1. Lessen zijn goed opgebouwd.
2. De leraren bieden zowel cognitieve als creatieve kennis aan.
3. De leraren geven les volgens het directe instructie model(DlM).
4. De leraren stimuleren kinderen in hun zelfstandigheid en zelfuertrouwen.
5. De leraren ziln in staat kinderen te boeien en uit te dagen tot leren.
6. De leraren geven duidelijke instructie, raadpleegt de handleidingen en kan die aan de hand van de situatie en de

behoeften van de leerlingen aanpassen.
7. De leraron zorgen dat meerdere oplossingsstrategieën aan bod komen.
8. De leraren geven ondersteuning en hulp (vaste ronde).
9. De leraren zorgen voor tempodifferentiatie.

10. De leraren zorgen voor stofditferentiatie.
'l 1. De leraren zorgen voor extra aanbod voor plusleerlingen.
'12. De leraren stimuleren de leerlingen om zellstandig samen te werken bij het verrichten van taken.

Bcoordcllng

De ambities worden één keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de euick Scan (WMl(-pO) op een
schaal van 1 tot 4. Onze ambitie is om hoger dan 3 te scoren.

3.19 Hct lesgevcn: Actlevc cn zelfstandigo houding van dc lccrlingcn

Het is onze taak om leerlingen zich te laten ontwikkelen tot volwaardige wereldburgers. Een zekere mate van
zelfstandigheid is hierbij onmisbaar. Daarom hechten wij onze waarde aan de zelfstandigheid van de teerlingen.
Kernwoorden daarbij zijn: zelf (samen) ontdekken, zelf (samen) kiezen, zelf (samen) doen. Naast zelfstandigheid vinden
we het belangrijk om de eigen verantwoordelijkheid van onze leerlingen te ontwikkelen. Het is vanzelfsprekend dat
autonomie en eigen verantwoordelijkheid niet betekent dat de leraren de leerlingen te snel en te gemakkelijk loslaten.
Leraren begeleiden de leerprocessen en doen dat "op maat": leerlingen die (wat) meer sturing nodig hebben, krijgen die
ook.

Onze ambities zijn:

Zelfevaluatie

Quick scan - Didactisch handelen BMS

Resultaat

3,10

3,22

Omschrilving

De leraren hanteren het model Directe lnstructie.

De leerlingen zijn actief betrokken bij de onderwijsactiviteiten.

De leraren gaan regelmatig na of de uitleg wordt begrepen.

De leraren zorgen ervoor dat de leerlingen actief luisteren, dat ze goed opletten goed tijdens
de uitleg.

De leraren zorgen ervoor dat de leerlingen geinteresseerd zijn in de inhoud van de lessen.

Prioriteit

gemiddeld

gemiddeld

gemiddeld

gemiddeld

Verbeterpunl

gemiddeld
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1. De leraren betrekken de leerlingen actief bij de lessen.
2. De leerlingen bepalen gedeeltelijk wat zij wanneer doen (en hoe, en met wie).
3. Wij werken met keuze-opdrachten.
4' De leraren laten de leerlingen, waar mogelijk, samenwerken en elkaar ondersteunen.
5. De leraren leren de leerlingen doelmatig te plannen.

Beoordcling

De ambities worden één keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de euick Scan (WMK-PO) op een
schaal van 1 tot 4. Onze ambitie is om hoger dan 3 te scoren.

3.20 HGt lcsgcvon: Klasscnmanagemcnt

Met klassenmanagement bedoelen we: sturen, plannen, regelen en organiseren. Wij vinden dat onze leraren pas
succesvol kunnen zijn als ze hun instructie en de leeractiviteiten van de leerlingen goed kunnen organiseren. Onze
ambities zijn:

1. De leraren zorgen voor een effectieve inrichting van hun lokaal.
2. De leraren hanteren heldere regels en routines.
3. De leraren voorkomen probleemgedrag.
4' De leraren zorgen ervoor dat de lesactiviteiten goed voorbereid en georganiseerd zijn.

Bcoordellng

De ambities worden één keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de euick Scan (wMK-pO) op een
schaal van 1 tot 4. Onze ambitie is om hoger dan O te scoren.

3.21 Dc zorg voor lccrlingcn: Zorg cn bcgclcidlng

We vinden het belangriik dat ieder kind zich ononderbroken kan ontwikkelen en onlplooien. We willen ons
onderwijsleerproces dusdanig inrichten dat dit ook mogelijk is. Een eerste vereiste is dat de leerkrachten de leerlingen
kennen en zicht hebben op hun ontwikkeling. om dit mogelijk te maken volgen we het ontwikkelproces van de kinderen.
voor de kleuters gebruiken we als observatie instrument "K¡iklu Met dit instrument worden 17 ontwikkelingsgebieden in
kaart gebracht. Verder gebruiken we het CITO-LOVS om de onderuijs resultaten te monitoren en en Scol om de sociaal-
emotionele ontwikkeling in kaart te brengen. De gegevens worden geregistreerd in Esis.
Daar waar nodig volgt zorg en begeleiding. Dit kan zijn op het gebied van het ondenrvijs. Leerlingen met een V- of lV-
score en leerlingen met een l-plus-score komen in aanmerking voor extra zorg. Naast de onderwijskundige kant kan er
ook extra zorg en begeleiding nodig zijn aan de gedragskant. De centrale persoon bij zorg en begeleiding is de
leerkracht' De intern begeleider heeft een coördinerende taak. Per 1 augustus 2o1o ¡s er in de LB-functie een
gedragsspecialist aan onze school verbonden.

Onze ambities zijn:

1. De leraren kennen de leerlingen.
2. De leraren signaleren vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig hebben.
3. Ouders worden betrokken bij de (extra) zorg voor hun kind.
4. Externe partners worden -indien noodzakelijk- betrokken bij de zorg voor leerlingen.
5' De school gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties

en de ontwikkeling van de leerlingen.
6' Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens, bepaalt de school de aard en de zorg voor zorgleerlingen.
7. De school voert de zorg planmatig uit.
L De school gaat de etfecten van de zorg na.
9. De intern begeleider coördineert de zorg en begeleiding.

'10. De intern begeleider heett ambulante tijd om haar taak uit te voeren.
1 1 . De gedragsspecialist kan ingeschakeld worden als ambulant begeleider gericht op de begeleiding van de leerkracht

in het kader van gedragsproblemen.

Op onze school wordt de venrijsindex en de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling gehanteerd.

oudervragenlijst - Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen

Resultaat

3.42

Omschrijving
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Beoordollng

De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en leam m.b.v. de euick Scan (WMK-PO) op een
schaal van 1 tot 4. Onze ambitie is om hoger dan 3 te scoren.

3.22D¿ zorg voor lecrlingen: Afstemming

Op onze school stemmen we ons onderwijs en ons ondemijsaanbod af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. We
werken handelingsgericht (HGW) en opbrengstgericht met ambitie! (OGW) Hiervoor gebruiken wij groepsplannen. Alle
leraren beschikken over een groepsoverzicht met daarop de kenmerken van hun leerlingen. Op basis daarvan stellen de
leraren twee keer per jaar een groepsplan op. Deze groepsplannen worden twee keer per jaar geëvalueerd. ln het
groepsplan onderscheiden we de verkorte instructiegroep, de basisgroep en de verlengde instructiegroep. De leraren
stemmen hun instructie, het aanbod en de tijd af op de kenmerken van de leerlingen in een groep.

Onze ambities zijn:

1. De instructie wordt gedifferentieerd aangeboden op drie niveaus.
2. De leraren geven instructie aan de hand van het directie instructiemodel (DlM).
3. De leerlingen werken (zelfstandig) samen.
4. De leraren geven ondersteuning en hulp.
5. De leraren geven de leerlingen feedback op hun werk.
6. De leraren hanteren gevarieerde werkvormen.
7. De leraren zorgen voor ditferentiatie (inhoud en tempo).

Beoordeling

De ambities worden één keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de euick Scan (WMK-PO) op een
schaal van 1 tot 4. Onze ambitie is om hoger dan O te scoren.

Zelfevaluatie

oudervragenlijst - Zorg en begeleiding

zomer 2013 - Zorg en begeleiding (en toetsinstrumenten)

Resultaat

2,85

3.21

3,70

Omschrijving

De school stelt bij plaatsing voor iedere leerling een ontwikkelingsperspectief vast (sbao); de
school slelt voor leerlingen met een specifieke behoefte (een eigen leerlijn) een
ontwikkelingsperspectief op (basisonderuijs).

De school voert de zorg planmatig uit.

De school heett de procedure voor de bespreking van de resultaten op de eindtoets
vastgelegd in een procedure (workflow).

De school heeft de procedure voor de bespreking van de resultaten op de lussenloetsen
vastgelegd in een procedure (workflow).

De school heeft de procedure voor de bespreking van de resultaten op de vragenlijsten m.b.t.
de sociale competenties vastgelegd in een procedure (workflow).

De school heeft de procedure voor de overgang po-vo (incl. advisering) vastgelegd in een
procedure (workflow).

De school volgt of de leerlingen met een ontwikkelingsperspectief zich ontwikkelen conform
het gestelde in het oPP, en maakl naar aanleiding hiervan beredeneerde keuzes.

Verbeterpunt

gemiddeld

gemiddeld

gemiddeld

gemiddeld

Prioriteit

gemiddeld

gemiddeld

gemiddeld

Zelfevaluatie

Resultaat

2,73

Omschrijving
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Resultaat

3.47

Omschrijving
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3.23 Talentonturlkkellng

Om onze leerlingen optimaal toe te rusten op de 21ste eeuw is het noodzakelijk dat we oog hebben voor de individuele
talenten van de leerlingen. Samen met ouders willen wij de aandacht richten op het herkennen, signaleren en
ontwikkelen van kinderen met een talent. Het gaat om het stimuleren en begeleiden van de (leer) ontwikkeling van
(hoog)begaafde kinderen' Wij willen aansluiten bij de pedagogische en didactische behoeften van deze kinderen om
ontwikkeling van hun talent mogelijk te maken. Hierbij willen wij de sociaal-emotionele kant van de leerling niet uit het
oog verliezen. Bij kinderen van groep 1-2 spreken wij van een ontwikkelingsvoorsprong. Daarmee voorkomen wij dat
kinderen te vroegtijdig gelabeld worden en de veruvachting niet waar kunnen maken.

Onze ambities zijn:

1. De leraren signaleren en registreren talenten bij hun leerlingen.
2. De leraren stemmen hun aanbod en organisatie af op specifieke talenten van kinderen.
3' De leraren zetten 21st century skills in, in relatie met het ontwikkelen van talenten. Daarbij wordt ICT ingezet.
4. De leraren geven de leerlingen de gelegenheid te ,leren leren,.
5. De leraren bevorderen het samenwerken.
6. De leraren bieden de leerlingen een mogelijkheid om gelijkgestêmden te ontmoeten. Dit kan zijn binnen de groep of

groepsoverstijgend.

Bcoordellng

De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de euick Scan (WMK-PO) op een
schaal van 1 tot 4. Onze ambitie is om hoger dan 3 te scoren.

3.24 De zorg voor leerlingen: Pasocnd onderwijs

Wij vinden dat elk kind recht heeft op goed en passend ondena/js. ln beginsel zijn wij het eens met de stelling dat zo veel
mogeliik kinderen regulier primair onderwijs moeten kunnen volgen. Wij realiseren ons dat we een zorgplicht hebben.
Onze school richt zich op het geven van basisondersteuning en in enkele gevallen op het geven van extra
ondersteuning. ln ons schoolondersteuningsprofiel (zie bijlage) hebben we beschreven welke ondersteuning we wel en
niet kunnen geven. (zie ook de schoolgids)
Onze ambities zijn:

1. Onze school beschikt over een ondersteuningsprofiel.
2. Onze school biedt basisondersteuning.
3. Onze school beschikt over een strategisch beleid om de extra ondersteuning uit te breiden.
4' De ouders hebben inzicht in de essenlies van ons ondersteuningsprofiel.
5. De school participeert in netwerken om extra ondersteuning te kunnen garanderen.

Onze school is aangesloten bij het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs(ppO) Delflanden.

Beoordellng

De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de euick Scan (WMK-PO) op een
schaal van 1 tot 4. Onze ambitie is om hoger dan 3 te scoren.

De leraren beschikken over een groepsoverzicht dat de verschillen tussen leerlingen
inzichtelijk maakt.

Het groepsoverzicht bevat een analyse van de gegevens, conclusies en interventies.

Hel groepsplan en de dag- en/of weekplanning verheldert wanneer wie (welke groepje) (extra)
instructie krijgt.

De leraren stemmen de ondenruijstijd af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen.

Verbeterpunt

gemiddeld

Prioriteit

gemiddeld

gemiddeld

gemiddeld
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Billagon

1. Schoolondersteuningsprofiel

2. . Ondersteuningsplan PPO Delflanden 2O14-I2O'|B

3. . Delflanden kader arrangeren versie oktober 2014

3.25 Do opbrcngstcn: Opbrengstger¡cht wcrken

Op onze school werken wij systematisch aan het verhogen van de leeropbrengsten van de zaakvakken:
rekenenÁriskunde, spelling en technisch en begrijpend lezen. Daarbij richten wij ons op de gemiddelde
vaardigheidsscore van do Citotoeteen. Per Cito-toots is een doel (norm) vastgesteld (Zie bijlage Streefdoelen van de
school)' Wlj hanteren hierbij de inspectienorm. Het opbrengstgericht werken (OGW) stellen wij vast met ambitiel Dit
wordt genoteerd in het groepsplan in ons leerlingvolgsysteem in ESIS. Dit wordt besproken met de leraren en de intern
begeleider.

Onze ambities zijn:

1. Leerkrachten maken een analyse van de resultaten op leerling- en groepsniveau.
2. Leerkrachten formuleren ambitieuze leerdoelen op leerling- en groepsniveau.
3. Leerkrachten behalen deze leerdoelen door het toepassen van een heldere en etfectieve didactiek (DlM) en het

afstemmen van instructie en verwerking op de onderwijsbehoeften van de leerlingen (Handelings Gericht Werken -
HGW).

4. Op schoolniveau wordt bij alle vakken een score behaald die op of boven het landelijk gemiddelde ligt.

Succescriteria zijn:

. De leerkrachten maken vt per iaar (M en E toetsen) een resultatenanalyse op leerling-en groepsniveau.

. De leerresultaten van de in het toetsrooster opgenomen toetsen, liggen tenminste op het niveau van de
geformuleerde streefscores.

Bcoordollng

De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de euick Scan (WMK-pO) op een
schaal van 'l tot 4. Onze ambitie is om hoger dan g te scoren.

Billagen

1. Streefdoelen van de school

3.26 Dc opbrcngstcn: Opbrcngstcn

Ons onderwijs is geen vrijblijvende aangelegenheid. We slreven zo hoog mogelijke opbrengsten na met betrekking tot
met name Taal en Rekenen. Op het terrein van de sociaal-emotionele ontwikkeling willen we dal de kinderen zich
evenwichtig ontwikkelen met aandacht voor hun eigen identiteit en vaardigheden. We achten het van belang dat de
leerlingen presteren naar hun mogelijkheden, en dat ze opbrengsten realiseren die leiden tot passend (en succesvol)
vervolgondenrvijs.

Onze ambities zijn:

1. De leerlingen realiseren aan het eind van de basisschool de verwachte opbrengsten (op grond van hun kenmerken)
[met name Rekenen en Taal].

2' De leerlingen realiseren tussentijds de verwachte opbrengsten (op grond van hun kenmerken) [met name Rekenen
en Taall.

3' De sociale vaardigheden van de leerlingen liggen op het niveau dat verwacht mag worden (op grond van hun
kenmerken).

oudervragenlijst - Opbrengsten

Quick scan - Opbrengsten

zomer 2014 - Opbrengsten

Resultaat

3,.1 1

3,37

3,27

Omschrijving
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4. Leerlingen ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden.
5. De leerlingen doorlopen de basisschool in acht jaar.
6. De leerlingen krijgen de juiste adviezen voor vervolgonderwijs.
7. De leerlingen presteren naar verwachting in het vervolgondelwijs.

Voor een overzicht van de kengetallen (en de analyse daarvan) venarijzen we naar:

. Overzicht scores eindtoetsen.

. Overzicht kengetallen sociaal-emotionele ontwikkeling.
o Overzichttussentoelsen (kerntoetsen).
. Ovczicht kengetallen m.b.t. leerlingen met een speclfieke behoefte.
. Overzicht kengetallen doorstroming.
. Overzicht kengetallen adviezen VO.
. Ovezicht kengetallen functioneren VO.

Deze kengetallen en conclusies zijn te vinden in ons jaarverslag en in po vensters.

Beoordollng

De ambilies worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de euick Scan (WMK-pO) op een
schaal van 1 tot 4. Onze ambitie is om hoger dan B te scoren.

Zelfevaluatie

Resultaat

2.71

Omschrijving

De resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen tenminste op het
niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden veruacht.

De resultaten van de leerlingen voor Nederlandse taal en voor rekenen en wiskunde tijdens de
schoolperiode liggen tenminste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de
leerlingenpopulalie mag worden verwacht.

Leerlingen met een specifieke behoefte ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden.

De school werkt met ontwikkelingsperspectieven vanuit een vast format waarin aspecten m.b.t.
evaluatie van de voortgang is opgenomen.

De school beschikt over een meerjarenoverzicht van de eindopbrengsten, gekoppeld aan een
analyse, conclusies en (uitgevoerde) interventies.

De school beschikt over een overzicht van de kenmerken van de leerlingenpopulatie
gekoppeld aan een analyse, conclusies en (uitgevoerde) interventies.

hoog

Verbeterpunt

hoog

hoog

Prioriteit

hoog

gemiddeld

gemiddeld
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4 Personeelsbeleid

4.1 Integraal Personeelsbeleid

Op stichtingsn¡veau wordt een actief integraal personeelsbeleid gevoerd. Er wordt o.a. gewerkt met de gesprekscyclus,
taakbeleid, beloningsbeleid, wervings-en selectiebeleid, verzuimbeleid, inlern mobiliteit- en overplaatsingsbeleid en
scholingsbeleid. Doel van alle beleid en de daaruit voortkomende activiteiten is het bevorderen van de groei,
ontwikkeling, welziin en welbevinden van al het personeel, zodat er sprake is van een professionele organisatie.

Het integraal personeelsbeleid van onze school richt zich op de ontwikkeling van de medewerkers. De bedoelde
ontwikkeling is gekoppeld aan de mlssle en de visie(s) van de school en aan de vastgestelde competenties.

We gaan uit van de volgende competenties:

1. De leraren beheersen vakinhoudelijke en -didactische kennis en vaardigheden en zijn actief in het
verbredenfuerdiepen daarvan.

2. De leraren zorgen ervoor, dat er voldoende leertijd is voor de leerlingen om zich het leerstofaanbod eigen te
maken.

3. De leraren creeiren voor leerlingen een pedagogisch klimaat dat ondersteunend en uitdagend is.

4. De leraren geven op een effectieve manier onderwijs.

5. De leraren volgen systematisch de ontwikkeling van de leerlingen en zorgen voor specifieke begeleiding bij
geconstateerde problemen.

6. De leraren realíseren opbrengsten die tenminste liggen op het niveau dat mag worden verwacht op grond van de
kenmerken van de leerlingenpopulatie.

7. De leraren werken systematisch aan de verbetering van de kwaliteit van de school en aan hun persoonlijke
kwaliteit.

8. De leraren beschikken over een professionele instelling.

9. De leraren beschikken over adequate communicatieve vaardigheden

De competenties en de criteria(4 puntschaal) zijn verwerkt in de formulieren die wij gebruiken bij de pOp-,
functionerings- en beoordelingsgesprekken. Daardoor borgen we dat deze aan bod komen bij de groepsbezoeken. De
competenties staan centraal bij vrijwel alle instrumenten voor personeelsbeleid en met name bij de pOp-, functionerings-
en beoordelingsgesprekken.

Het is van belang om zo spoedig mogelijk om te zien naar competenties en criteria die het onderscheid verhelderen
tussen de bekwaamheid van de startbekwame, de basisbekwame en de vakbekwame leraar. Zodra de CAO hierover
helderheid verschaft, zullen we onze competenties opnieuw formuleren.

Beoordeling

lntegraal personeelsbeleid wordt een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de euick Scan (WMK-
PO) op een schaal van 1 tot 4. Onze ambitie is om hoger dan B te scoren.

4.2 De organisatorische doelen van de school

We hebben inzichtefijk hoe het personeelsbestand er (kwantitatief en kwalitatief) uit ziet en wat wenselijk is op een
termijn van vier jaar en welke acties er ondernomen worden om het gewenste personeelsbestand dichterbij te brengen.
De gewenste situatie is afgeleid van onze missie, visie(s) en afspraken.

1 Aantal personeelsleden 29 30

2 Verhouding man/vrouw 3-26 6-24

3 LA-leraren 23 21

4 LB-leraren 6 I

1 Specifieke taken en functies Huidige situatie 2014-2015 Gewenste situatie 2015-2019
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1 Specifieke taken en functies Huidige situatie 2014-2015 Gewenste situatie 201S-201g

5 Aantal lB'ers 1 1

6 Gediplomeerde bouwcoördinatoren 2 2

7 Opleiding schoolle¡der 1 2

8 ICT-coördinator 1 1

9 Onderwijsassistenten 2 3

t0 Rekenspecialisten 1 1

f1 Gedragsspecialist 1 I

12 Onderwijs specialisten 1 2

13 Pedagogisch medewerkers 4 4

14 Administratie medewerkster o 1

15 Conciërge 1 1

De consequenties van onze organisatorische doelen zijn opgenomen in ons Plan van Aanpak (2015-201g) en komen
standaard aan de orde bii de POP-ontwikkeling en in de functioneringsgesprekken. Binnen onze school beschikken we
momenteel (2015) over de volgende LB-functies:

. lb-er master SEN

. onderbouwcoördinator

. bovenbouwcoördinator

. gedragsspec¡alist

. onderwijsspecialist(taal/lezen)

. rekenspecialist

De adjunct-directeur heett een schoolleidersopleiding afgerond.

4.3 De schoolleid¡ng

Op stichtingsniveau wordt toegewerkt naar professioneel leiderschap op elke school. Uitgangspunt is het integraal
schoolleiderschap, waarbij de directeur integraal verantwoordelijk is voor alle beleidsterreinen. Daartoe wordt van nieuw
te benoemen directeuren het volgen van de schoolleiderscursus primair ondenivijs gevraagd. Tevens krijgen zij, als het
beginnende directeuren zijn, coaching op de werkplek. Verder wordt de eis gesteld dat de schoolleiders zich dusdanig
bekwamen, dat zij in aanmerking komen voor het schoolleidersregister. ln het kader van de pOp-gesprekken en de
bekwaamheidseisen, die het College van Bestuur(CvB) houdt met de directeuren, wordt er gekeken in welke mate er
nog scholing op diverse beleidsterreinen nodig is.

De schoolleiding wordt gevormd door de directeur en de adjunct-directeur van de school. De schoolleiding richt zich op
het zorgen voor een goede communicatie en op het adequaat organiseren van de gang van zaken op school. ln de
derde plaats zorgt de schoolleiding voor het onderwijskundig leiderschap. De schoolleiding wil adaptief leiding geven, dat
betekent dat ze, daar waar nodig en noodzakelijk, rekening houdt met verschillen lussen leraren.

Onze ambities zijn:

1. De schoolleiding ontwikkelt innovatief beleid op grond van strategische keuzes.
2' De schoolleiding communiceert adequaat met het team over de koers van de school.
3. De schoolleiding operationaliseeft en implementeert beleid op een zorgvuldige wijze.
4. De schoolleiding ondersteunt de teamleden in voldoende mate.
5. De schoolleiding stimuleert initiatieven van de teamleden.
6. De schoolleiding heeft voldoende delegerend vermogen.
7. De schoolleiding organiseert de dagelijkse gang van zaken op een effectieve wijze.
8. De schoolleiding zorgt voor een plezierig werk- en leerklimaat.
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Beoordeling

De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de euick Scan (WMK-PO) op een
schaal van 1 tot 4. Onze ambitie is om hoger dan 3 te scoren.

4.4 Beroepshouding

Het is voor de kwaliteit van de school van belang dat de werknemers niet alleen beschikken over lesgevende
capaciteiten. Op onze school wordt veel waarde gehecht aan de professionele instelling van de medewerkers, aan een
juiste beroepshouding.

Daarbij gaat het om de volgende ambilies:

1. De medewerkers handelen overeenkomstig de missie en de visie van de school.
2. De medewerkers voelen zich medeverantwoordelijk voor de school, de leerlingen en elkaar.
3. De medewerkers kunnen en willen met anderen samenwerken.
4. De medewerkers bereiden zich adequaat voor op vergaderingen en bijeenkomsten.
5. De medewerkers voeren genomen besluiten loyaal uit.
6. De medewerkers zijn aanspreekbaar op resultaten en op het nakomen van afspraken.
7. De medewerkers zijn gemotiveerd om zichzell te ontwikkelen.

Beoordeling

De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de euick Scan (WMK-pO) op een
schaal van 1 tot 4. Onze ambitie is om hoger dan 3 te scoren.

4.5 Professionele cultuur

De schoolleiding streeft ernaar de school te ontwikkelen tot een lerende organisatie, tot een school die gekenmerkt wordt
door een professionele schoolcultuur. Daarom worden er jaarlijks studiedagen voor het gehele team ingeroosterd.
Speerpunt is de ontwikkeling van de leraren tot nog betere leraren. Daartoe worden er door de directie en in
voorkomende gevallen door LB leerkrachten klassenbezoeken afgelegd en worden er nagesprekken gevoerd. De
directie vindt het belangrijk dat er ruimte is voor collegiale consultatie. Dit om leraren van elkaar te laten leren. Bij een
professionele cultuur denken we aan de volgende kernwoorden: verantwoordelijkheid nemen, vertrouwen geven,
aanspreekbaarheid en respect. Deze kernwoorden zien we terug in ons functioneren. Typerend voor onze school is
tevens dat we leren met en van elkaar in professionele leergemeenschappen. De leraren houden hun eigen ontwikkeling
bij in een portfolio. De schoolleiding is geregistreerd in het schoolleidersregister en de leraren hebben de intentie om
zich in te schrijven in het lerarenregister.

4.6 Beleid met betrekking tot stagiaires

Alle Laurentiusscholen werken mee aan de begeleiding en vorming van stagiaires van diverse opleidingen (pabo,
beroepsopleidingen (onderwijsassistent, peuterspeelzaalleidster), TH-bedrijfskunde). De stagiaires krijgen hun
begeleiding van mentoren. ln het kader van project opleiden in de School zijn alle scholen bezig de coaching van
stagiaires mede gericht op de bekwaamheidseisen conform de Wet BIO goed vorm te geven in gezamenlijkheid met de
Pabo. Bestuur en scholen zelf ontwikkelen zich van Samen Opleiden tot Educatief parinerschap met de bij de
Hogeschool Thomas More aangesloten besturen, waarmee gezamenlijke activiteiten en projecten worden uitgevoerd.
De plaatsing van L|O-studenten wordt bovenschools geregeld. L|O-studenten solliciteren naar een L¡O-plaats. Deze
studenten ontvangen een stagevergoeding na afloop van de stageperiode van doorgaans vijf maanden.

Voor onze school betekent dit dat wij jaarlijks ongeveer 4 pabostudentenl -2-3, 1 LIO-student, 1

onderwijsassistentstagiaire kunnen plaatsen. Jaarlijks wordt binnen het team geTnventariseerd welke leerkracht een
stagiaire of LIO'er in de klas wil begeleiden. Daarnaast is er nog ruimte voor leerlingen van het voortgezet onderwijs die
stage moeten lopen in het kader van een maatschappelilke stage. Toelating is afhankelijk van de mogelijkheden die wij
op dat moment kunnen bieden.

Binnen het taakbeleid wordt een opleidingscoördinator benoemd. Hij/zij is verantwoordelijk voor het beleid met
betrekking tot stagiaires.

Met de toegewezen stagiaires wordt een intakegesprek gevoerd. Voor de beoordeling van stagiaires maken wij gebruik
van de beoordelingsinstrumenten van de opleidingsschool, met inachtneming van ons eigen competentieprofiel.
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4.7 Werving cn selcct¡e

We gaan bil werving en selectie uit van het beleid van de Laurentius StichtingDe werving en selectie van personeel
gebeurt in eerste instantie stichtingsbreed intern. Nadat een vacature is gemeld en een profiel is opgesteld wordt de
vacature intern uitgezet. Als de vacature niet ingevuld kan worden door interne kandidaten van de stichting zelf, kan
besloten worden tot externe plaatsing. De sollicitatiecommissie bestaat uit de directeur, een afuaardiging van het team
en een afvaardiging van de MR. Gaat het om een directievacature dan is ook het CvB van de stichting bij de procedure
betrokken. Bij het sollicitatiegesprek houden we een criterium gericht interview dal gebaseerd is op onze competenties
en criteria uit de vacaturetekst en het opgestelde profiel.

Onderdoel van de procedure is het inwinnen van inlichtingen bij referenlen. Het is een pré als solllc¡anten hun
bekwaamheid kunnen aantonen via een bekwaamheidsdossier en portfolio.

We venvijzen verder naar de in gebruik zijnde wervings-en selectiebeleidsdocumenten, die op grond van wetgeving en
beleidswijziging teveel aan verandering onderhevig zijn om toe te voegen.

4.8 lntroductie on bcgclelding

Nieuwe leraren krijgen een mentor toegewezen, Deze mentor begeleidt de nieuwe leraar, maakt hem/haar wegwijs in de
organisatie en zorgt ervoor dat de nieuwe leraar handelt overeenkomstig de afspraken, zoals die geformuleerd staan in
het onderuijskundig vademecum. De nieuwe leraar wordt geacht zich via het lezen van het schoolplan, jaarverslagen en
de schoolgids op de hoogte te stellen van de missie, de visies en de ambities van de school. De mentor legt ook
klassenbezoeken af. De mentor krijgt voor het uitvoeren van deze taak vanuit het taakbeleid een aantal uur.

Startbekwame leraren krijgen een bijzonder budget van 40 uren per jaar (nieuwe CAO)ln overleg met de directie
worden deze uren ingeroosterd. Gonform het advies van de CAO-partners zullen we dit laten aanwenden voor lesgeven,
voor- en nawerk en professionalisering. Startbekwame leraren krijgen een coach (niet de direct leidinggevende) en de
afspraken over de ontwikkeling van start- naar basisbekwaam worden vastgelegd in het pOp.

Met nieuwe leraren wordt besproken hoe hij/zij instroomt in de gesprekscyclus. Dit is afhankelijk van de kwaliteit(en) van
de nieuwe collega en de werkervaring op andere scholen, al dan niet van de Laurenlius Stichting. Klassenbezoeken in
het kader van de gesprekscyclus worden uitgevoerd door de directie.

4.9 Taakbclold

Taakbeleid is de optimale afstemming tussen het taakpakket van de school enerzijds en de ambities, de belastbaarheid,
kennis en vaardigheden en de beschikbare tijd van de teamleden anderzijds. Taakbeleid is gekoppeld aan de
doelstellingen van de schoolorganisatie en draagt bij aan het welzijn van het team. Er wordt op onze school gewerkt met
de Notitie Taakbeleid en de taakbeleidsheet per personeelslid.

Op onze school krijgen alle leerkrachten elk schooljaar taken toebedeeld. De taken zijn onderverdeeld in lesgevende
taken, groepstaken, algemene taken en deskundigheidsbevordering (zie voor de uitwerking de normjaartaak). Elk jaar
wordt er bekeken hoe de algemene taken verdeeld kunnen worden over de verschillende leerkrachten. Daarbij wordt
uitgegaan van de wensen en de sterke kanten van de personeelsleden. Tevens wordt rekening gehouden met
duurzame inzetbaarheid. Jaarlijks worden er afspraken gemaakt over deskundigheidsbevordering.

Met betrekking tot het taakbeleid heeft onze school vooralsnog gekozen voor het basismodel. Begin 2016 zullen we een
keuze makan (basismodel of overlegmodel) voor de daaropvolgende jaren. ln het kader van de nieuwe CAO is de
voormalige jaartaak omgezet naar een 4O-urige werkweek en wij hebben op basis daarvan een
beschikbaarheidsregeling en een werktijdenregeling vastgesteld. Voorafgaand aan het schooljaar, voor de
zomervakantie, wordt de weektaak per werknemer zo concreet mogelijk vastgelegd. lndien er sprake is van extra
gewerkte uren (overuerk), worden deze in principe voor de volgende vakantie gecompenseerd.

Bijlagen

'l . Notitie Taakbeleid Laurentius Stichting

Uitvoeren van de bepalingen van de nieuwe CAO

Prioriteit

hoog

Verbeterpunt
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4.1 0 Collcgiale consultatic

Binnen onze school is nog geen consistent beleid rondom collegiale consultatie. Het wordt adhoc ingeroosterd als er een
aanleiding voor is.

Als collegiale consultatie geagendeerd wordt, wordt dit via een op te stellen rooster georganiseerd. Dit kan binnen een
bouw zijn, of juist bouw overstijgend. Dit is afhankelijk van het doel en het onderwerp.

op deze manier wordt gekeken of de opgestelde ambities (c.q. de competenties en criteria) worden waargemaakt. per
jaar wordt beslist welk ondenarerp prioriteit krijgt en hoe vaak collegiale consultaties plaatsvinden. De consultaties
worden gevoerd aan de hand van observatieformulieren die afhankelijk van het doel en het onderwerp worden ingezet.
Na afloop van de consultatie vindt een nagesprek plaats overeenkomstig de geldende richtlijnen.

4.11 Klassonbozock

De directie legt jaarlijks, conform een opgesteld rooster dat onderdeel is van het jaarplan, bij iedere groepsleerkracht
klassenbezoeken af. Klassenbezoeken worden in ieder geval afgelegd vooraf aan een pOp-, functionerings- en
beoordelingsgesprek. Bij het klassenbezoek wordt gebruik gemaakt van de DIM kijkwijzer. Daarnaast wordt er gekeken
naar de door ons gehanteerde competenties.

Verder wordt bekeken of de leraar op een correcte wijze uitvoering geeft aan de gemaape prestatie-afspraken en/of
persoonlijke ontwikkelplannen' Na afloop van het klassenbezoek volgt (standaard) een reflectief gesprek waarin nieuwe
prestatie-afspraken worden gemaakt en waarin de follow-up wordt vastgelegd. Naast klassenbezoeken onderscheiden
we flitsbezoeken' Deze consultaties zijn kort en gekoppeld aan een observatiepunt. Na afloop krijgt de leraar een
reflectieve vraag' De reflectieve vraag en het antwoord worden door de leraar gearchiveerd in het
bekwaamheidsdossior.

4.1 2 Porsoonlljkc ontwlkkclplanncn

Onze school beschikt over de regeling Gesprekscyclus. Deze regeling is stichtingsbreed afgesproken. Er wordt een
korte cyclus gehanteerd voor een medewerker met een tijdelijk regulier dienstuerband bij de overgang naar een vast
dienstverband' De lange cyclus wordt gehanteerd voor de medewerkers met een vast dienstverband. De gesprekken
worden gevoerd aan de hand van het door de medewerker opgestelde persoonlijk ontwikkelingsplan (pOp) en
klassenbezoeken' Afspraken worden schriftelijk vastgelegd en ondertekend door beide gesprekspartners. Verslagen en
afspraken worden bijgehouden en gearchiveerd in het bekwaamheidsdossier. zie verder de, bij de gesprekscyclus
behorende, formulieren' Het uitgangspunt is, dat alle medewerkers zelf verantwoordelijk zijn voor de eigen
professionalisering. Jaarlijks worden er afspraken gemaakt met de directie over de professionalisering en deze worden
vastgelegd in het PoP. Bij de bedoelde afspraken wordt in ieder geval vastgelegd wat de leraar gaat doen om zich te
ontwikkelen van startbekwaam naar basisbekwaam c.q. van basisbekwaam naar vakbekwaam.

De gesprekscyclus "Samen in gesprek blijven" is in papieren versie op elke school aanwezig.

4.13 Het bckwaamhcidsdossicr

Alle werknemers beschikken over een zogenaamd bekwaamheidsdossier. Deze dossiers worden beheerd door de
directie en de leraren zelf; het dossier is altijd op school aanwezrg.

ln dit dossier bevinden zich:

. Afschriften van diploma's en certificaten.

. Kopieën van aanstellingen.

. Kopie normjaartaak formulier.

. De missie en visie(s) van de school.

. De competentie set.

. De gescoorde competentielijstjes.

. De persoonlijke ontwikkelplannen.

. De persoonlijke actieplannen.

Een consitent beleíd formuleren rondom collegiale consultatie

Prioriteil

gemiddeld

Verbeterpunt
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. De gespreksverslagen (Functioneringsgesprekken).

. De gespreksverslagen (Beoordelingsgesprekken).

. Verslagen van feedbackgesprekken n.a.v. het klassenbezoek.

. Overzicht van de gemaakte afspraken met betrekking tot deskundigheidsbevordering.

. Overzicht van reflectieve vragen en antwoorden (flitsbezoeken).

ln een bijlage bij het bekwaamheidsdossier verzamelt de werknemer'bewijzen'voor zijn persoonlijke ontwikkeling.

4.14 lntervisie

De leraterl participeren bij ons op school ¡n een professionele leergemeenschap. Binnen de bouwvergaderingen wordt
ruimte gecreëerd voor intervisie. Aan de orde komen schoolthema's die gezamenlijk worden uitgewerkt en/of een door
een leraar ingebrachte casus. De schoolthema's hangen samen met de schoolontwikkelpunten. ln overleg kunnen de
thema's, voorzien van concrete opdrachten, door de directie worden toegekend aan een bepaalde bouw.

4.1 5 Functioner¡ngsgesprekken

De school hanteert de regeling Gesprekscyclus "Samen in gesprek blijven", die in papieren versie op de school
aanwezig is. De korte gesprekscyclus is van toepassing bij het tijdelijk regulier dienstuerband, bestrijkt het eerste
aanstellingsjaar met een POP-, een funct¡onerings- en een beoordelingsgesprek. Het levert de input voor het oordeel of
betrokkene in aanmerking komt voor een vast diensfuerband. Medewerkers met een tijdelijk niet regulier dienstverband
vallen hier ook onder (vervangers). De lange gesprekscyclus van 4 jaar is van toepassing bij alle medewerkers met een
vast dienstverband en beslaat een drietal fasen:

. De voorbereidende fase in jaar 1 met het pOp-gesprek.

' De uitvoerings en verantwoordingsfase in jaar z en 3 met het functioneringsgesprek

' De beoordelingsfase iniaar 4 met het beoordelingsgesprek. Na vier jaar start de cyclus van voren af aan.

De school gebruikt de kaarten van het WMK-PO voor de ontwikkeling van comptenties van de medewerkers.

De Laurentius Stichting beschikt over een notitie "Samen in gesprek blijven". ln deze notitie wordt het beleid rondom de
gesprekscyclus beschreven. Deze cyclus behelst een periode van 4 jaar.

Binnen deze cyclus van 4 jaar vinden in het tweede en in het derde jaar functioneringsgesprekken plaats. De directie
voert deze gesprekken met alle medewerkers. De directie stelt hier ieder jaar een rooster voor op. Dit rooster is
onderdeel van het jaarplan.

Daarbij wordt rekening gehouden met de volgende afspraken:

. De directeur voert gesprekken met werknemers die in de verkorte gesprekscyclus zitten. Dit kan zijn op basis van
disfunctioneren of op basis voor het krijgen van een vaste aanstelling.

. Minimaal één van de twee functioneringsgesprekken wordt door de directeur gehouden.

. Het directielid dat een doelstellingengesprek heeft gevoerd met betrekking tot het opstellen van een pOp voert
ook het eerste functioneringsgesprek.

Tijdens het functioneringsgesprek staat het POP van de medewerker (met daarin de gehanteerde competent¡es)
centraal. Op basis van hel ontwikkelde POP wordt omgezien naar persoonlijke verbeterdoelen in relatie tot de
schoolverbeterdoelen. Aan de orde komen verder: werkdruk, loopbaanwensen, deskundigheidsbevordering, scholing,
taakbeleid en mobiliteit.

Van het gesprek wordt een verslag gemaakt, dat wordt bewaard in het bekwaamheidsdossier van betrokkene.

4.1 6 Beoordelingsgesprekken

De Laurentius Stichting beschikt over een notitie "Samen in gesprek blijven". ln deze notitie wordt het beleid rondom de
gesprekscyclus beschreven. Deze cyclus behelst een periode van 4 jaar. ln het 4e jaar vindt een beoordelingsgesprek
plaats.

ln het kader van de nieuwe CAO zullen we leraren verder beoordelen als ze van LA3 naar LA4 gaan (van startbekwaam
naar basisbekwaam) en wanneer ze van LA7 naar LA8 gaan (van basisbekwaam naar vakbekwaam). Daarbij zullen we
gebruik maken van een beproefd instrument .
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Verder wordt een beoordel¡ngsgesprek gevoerd bij de overgang van een tijdelijk naar een vast dienstverband.

De directeur voert deze gesprekken met alle medewerkers. De directie stelt hier ieder jaar een rooster voor op. Dit
rooster is onderdeel van hel jaarplan.

Bij het beoordelingsgesprek worden de door ons gehanteerde competenties gebruikt. Daarnaast worden houding en
gedrag ten opzichte van collega's en ouders en de doorgemaakte ontwikkeling in kennis en vaardigheden beoordeeld.

Aan de orde komen verder: werkdruk, loopbaanwensen, deskundigheidsbevordering, scholing, taakbeleid, en mobiliteit.

Van het gesprek wordt een verslag gemaakt, dat wordt bewaard in het bekwaamheidsdossier van betrokkene.

4.1 7 Deskundigheidsbevorder¡ng - Professionalisering

ln het kader van de professionalisering beschikt iedere medewerker over 2 klokuren per week (naar rato van de
werktijdfactor). Daarnaast is er voor iedere medewerker een budget beschikbaar in het kader van de duurzame
inzetbaarheid (van 40 uren, naar rato).

Scholing komt aan de orde binnen de gesprekscyclus. Medewerkers kunnen voor hun wensen voor (persoonlijke)
scholing aangeven (bij voorkeur in relatie tot de organisatorische doelen van de school, de schoolverbeterdoelen, de
competentie set en/of het opgestelde persoonlijk ontwikkelplan). Daarnaast organiseert en faciliteer.t de directie
teamgerichte scholing. Ook deze scholing richt zich op het versterken van de missie, de visie en de ambities (doelen)
van de school. ln de regel volgt het team 2 x per jaar teamgerichte scholing. ledereen is daarbij aanwezig. De scholing
wordt ven¡verkt in de normjaartaak onder het kopje deskundigheidsbevordering.

n de jaarverslagen van de afgelopen jaren staat een volledig overzicht van de gevolgde teamscholing en de gevolgde
persoonlijke scholing.

4.18 Teambuilding

Op onze school organiseren we diverse typen vergaderingen (zie hoofdstuk Organisatie en beleid) waariri we met elkaar
overleggen over thema's die inhoudelijk eniof organisatorisch van belang zijn voor de school en de leerkrachten. De
eenheid in het team wordt ook versterkt door de gezamenlijke momenten van nascholing. We onderscheiden in het
kader van teambuilding ook de meer informele communicatiemomenten. We drinken 's morgens voor schooltijd
gezamenlijk kotfie en thee. 's Middags gebruiken we gezamenlijk de lunch. Tijdens die momenten kunnen dan (kort)
zaken aan de orde komen die van belang zijn voor de school en de leraren. De school organiseert een gezellig
samenzijn met de kerst en een afsluiting aan het eind van het schooljaar. Daarnaast is er jaarlijks een personeelsuitje.

4.19 Verzuimbeleid

Stichtingsbreed wordt er aandacht besteed aan verzuimbeleid. ln het kader van de Wet Poortwachter zijn de procedures
inzake het handelen bij ziekteverzuim opgesteld, zodat iedere medewerker weet wat er van hem verwacht wordt. Er
volgt nog een ziekteverzuimbeleidsplan. Op schoolniveau is de directeur de casemanager. ln geval van langdurig
ziekteverzuim kan de directeur hierin begeleiding krijgen van de beleidsmedewerker Arbo. ln geval van ziekte van de
directeur is de voorzitter CvB casemanager. Bij kort en langdurig ziekteverzuim wordt er conform de procedures
gehandeld.

Bij langduriger verzuim wordt de werknemer opgeroepen bij de Arbo-arts. Bij kort veelvuldig verzuim wordt een
verzuimgesprek gehouden door de directeur. Bij vermoeden van oneigenlijk verzuim wordt de Arbo-arts ingeschakeld, in
overleg met de personeelsfunctionaris. Langdurig verzuim wordt afgehandeld conform de Wet poortwachter. De re-
integratie voor wat betreft het functioneren op school valt onder de verantwoordelijkheid van de directeur.

Een zieke werknemer meldt zich telefonisch ziek bij de directeur. Deze regelt de vervanging. De werknemer meldt zich
ook beter bij de directeur.

Bij ziekte wordt, naast de informele contacten door de collegae, formeel door de directeur contact onderhouden met de
betrokkene. lndien de zieke werknemer daar prijs op stelt worden er huisbezoeken afgelegd. Regelmatig wordt een kaart
of bloemetje gestuurd namens het team.

Op schoolniveau wordt verder gewerkl aan preventie. De directeur of een van de leerkrachten heeft deze taak. Op
stichtingsniveau is (nog) geen preventiemedewerker.

Bijlagen
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1. Verzuimprotocol personeel (volgt nog)

4.20 Mobiliteitsbeleid

De stichting stimuleert mobiliteit onder personeel. Het doel van het mobiliteitsbeleid is duurzame inzetbaarheid van
iedere medewerker en kwaliteitsontwikkeling van de scholen. Vrijwillig de overstap maken naar een andere school staat
voorop' maar ook mobiliteit ingeval van boventalligheid kan plaatsvinden, evenals verplichte overplaatsing, waarbij een
aantal functies vanwege de sleutelpositie in de organisatie zijn uitgesloten. Voor schooljaar'14-,15 is er gewerkt met het
afspiegelingsbeginsel en LIFO-principe, waarbij gewerkt wordt met vijf leeftijdsgroepen. De komende jaren wordt het
mobiliteitsbeleid verder ontwikkeld.

Zie ook: : Perspectief nr. 5 van februari 2014(bijlage

Het team van de Bernadette Mariaschool staat positief tegenover interne mobiliteit (binnen de school). Wij zien vooral de
meerwaarde in toename van de deskundigheid, het vergroten van de expertise binnen de school en ook het respecf van
en naar elkaar binnen het team. Bij interne mobiliteit houdt de directie rekening met de voorkeuren van de
desbetreff ende leerkrachten.

Bijlagen

1. Perspectief nr. 5 van Íebruari 2014
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5 Organisat¡e en beleid

5.1 Organisatiestructuur

Onze school is een van de achtentwintig scholen van de Laurentius Stichting. Q stichtingsniveau worden de scholen
aangestuurd door het College van Bestuur, dat het bevoegd gezag is. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de
gehele stichting. Directeuren zijn integraal verantwoordelijk voor hun school. Het Centraal Directieoverleg (Dirov) vormt
het adviesorgaan en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad vormt het advies- en instemmingsorgaan voor
het CvB. Op schoolniveau is het advies- en instemmingsorgaan de Medezeggenschapsraad. Tevens is op elke school
een ouderraad of oudervereniging actief.

De organisatie van de stichting is vastgelegd in de statuten en in de bevoegdheden van de verschillende geledingen zijn
vastgelegd in diverse reglementen, waarnaar we verwijzen. Op stichtingsniveau wordt er een Strategisch Beleidsplan
voor de jaren2015-2019 opgesteld op basis waarvan dit schoolplan is opgesteld.

De directie (directeur en adjunct-directeur) geeft, onder eindverantwoordelijkheid van het College van Bestuur, leiding
aan de school. De directeur is integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en het (uitvoeren van het)
beleid. De directie wordt bijgestaan door twee bouwcoördinatoren (onder- en de bovenbouw), een lB,er, een
gedragsspecialist, een onderwijsspecialist en een rekenspecialist en een ICT-coördinator(taak). Zij worden, indien
noodzakelijk gefaciliteerd in ambulante tijd. Dit wordt beschreven in hun normjaartaak. Het Management Team wordt
gevormd door de directie, de ib-er en de twee bouwcoördinatoren.

Bijlagen

1. . Bijlage Organogram
2. . Bijlage Statuten Laurentius Stichting d.d. 11 oktober 2011
3. . Bijlage Reglement RvT d.d. 21 juni 2O11

4. . Bijlage Reglement CvB d.d. 21 juni 2011
5. . Bijlage Managementstatuut d.d. 21 juni 2Ol1
6. . Bijlage Reglement directieoverleg d.d. 21 juni 201 1

7. . Bijlage Medezeggenschapsstatuut d.d. 1 augustus 2012
8. . Bijlage GMR-reglement d.d. 1 augustus 2012
9. . Bijlage MR-reglement d.d. 1 augustus 2012

10. ' strategisch Beleidsplan 2o1s-201g "Een astronautenpak voor ieder kind".

5.2 Groeperingsvormen

De school gaat uit van een leerstofjaarklassensysteem met gebruik van het directe instructie model. ln de kleutergroepen
zijn de groepen heterogeen van samenstelling. ln de groepen 3 Vm 8 zijn de groepen bij voorkeur homogeen van
samenstelling. ln noodzakelilke gevallen worden er combinatieklassen gevormd, soms is er sprake van parallelklassen.
De indeling van klassen vindt dan plaats op basis van een sociogram. De school plaatst kinderen dus tactisch. De
lessen worden in het algemeen in de groep aangeboden aan de leerlingen. Bij rekenen, Nederlandse taal en lezen
wordt het klassenverband, indien noodzakelijk, doorbroken. Kinderen kunnen dan elders op basis van een
ontwikkelingsperspectief op eigen niveau rekenen, spellen of lezen.

5.3 Schoolklimaat

Wij vinden het belangrijk dat de school een veilige en verzorgde omgeving is voor de leerlingen en de medewerkers.
Een omgeving waarin iedereen zich geaccepteerd voelt en waar het plezierig samenwerken is. Onze school is een
school die open staat voor ouders. Sterker nog: we proberen ouders optimaal te informeren en te betrekken bij de
dagelijkse gang van zaken.

Onze ambities zijn:

1. De school ziet er verzorgd uit.
2. De school is een veilige school overeenkomstig zoals dit beschreven staat ¡n het veiligheidsplan.
3. Leraren (ook onderling) en leerlingen (ook onderling) gaan respectvol met elkaar om.
4. De school staat altijd open - de leraren zijn bereikbaar.
5. Ouders ontvangen maandelijks een nieuwsbrief.
6. Ouders ontvangen 5x per schooljaar een schoolkrant.
7. De school communiceert adequaat met de ouders via Digiduif.
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8. Ouders participeren bij diverse activiteiten.
9. De school organiseert jaarlijks in samenwerking met de ouderraad een thema-avond.

Beoordcllng

De ambities worden één keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de euick Scan (WMK-po) op een
schaal van 1 tot 4. Onze ambitie is om hoger dan B te scoren.

5.4 Soelalo on fyclckc vollighotd

Op stichtingsniveau is afgesproken dat alle scholen beschikken over een veiligheidsplan, inclusief ontruimingsplan en
Risico lnventarisatie en Evaluatie(Rl&E). Hiertoe is een format opgesteld dat gebruikt kan worden voor het schrijven van
het veilighe¡dsplan. Het gaat dan om een beschrijving van de fysieke en sociale veiligheid, waarbij de school eveneens
aangeeft welke protocollen en regels er op schoolniveau en groepsniveau worden gehanteerd. Stichtingsbreed is er een
klachten regeli ng. Zie bijlage.

De school waarborgt de sociale veiligheíd van leerlingen en leraren (werknemers). Daartoe is allereerst vastgesteld
welke (ernstige) incidenten de school onderscheidt.

Dit zijn:

. fysiek geweld.

. intimidatie en/of bedreiging met fysiek geweld.

. intimidatie en/of bedreiging via msn, sms, e-mail of internet.

. pesten, lreiteren en/of chantage.

. seksueel misbruik.
o seksueleintimidatie.
. discriminatie of racisme.
. vernieling.
. diefstal.
. heling.
. (religieus) extremisme.

De school beschikt over een registratiesysteem: de leraar registreert incidenten (met behulp van een format in Esis). Een
incident wordt geregistreerd als de leraar inschat dat het werkelijk een incident is, of na een officiële klacht. De lB,er en
de gedragsspecialist analyseren jaarlijks de gegevens die aangeleverd worden door de leraren en stellen, in overleg met
de directie, op basis daarvan verbeterpunten vast.

De school heeft haar beleid rondom veiligheid vastgelegd in een veiligheidsplan datéén maal in de 4 jaar vastgestold
wordt.

De school probeert incidenten te voorkomen. De regels zijn gegroepeerd rondom de schijf van 4. Hier worden school- en
klassenregels (waar onder pleinregels; de regels zijn met name gedragsregels: hoe ga je met elkaar om?) aan
opgehangen. Deze regels worden ook daadwerkelijk gehanteerd.

Schijf van 4.

1. Als je iets wilt lenen, dan vraag je dat eerst.
2. Je pest elkaar niet.
3. We leren en spelen met elkaar.
4. Als iemand iets wil zeggen, dan luister je naar elkaar.

lncidenteel wordt er aan een groep een sociale training gegeven. De school beschikt daarnaast over een materialen voor

Zelfevaluatie

Resultaat

3,81

Omschrijving

De school heeft in de schoolgids opgenomen hoe incidenten en ongevallen worden
afgehandeld.

Prioriteit

laag

Verbeterpunt
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de sociaaþemotionele ontwikkeling. De materialen sociaal-emotionele ontwikkeling staan in het teken van de
ontwikkeling van goed (passend) gedrag.

lncidenten worden in eerste instantie afgehandeld door de leraar. Als zaken niet opgelost kunnen worden, wordt de
directie betrokken bij de afhandeling. Ook ouders worden betrokken bij de aanpak van incidenten (de school beschikt
over een stappenplan). Tevens wordt in voorkomende gevallen de wijkagent betrokken bij de afhandeling van klachten.

De school beschikt over een klachtenregeling (zie schoolgids), een klachtencommissie en een (interne en externe)
vertrouwenspersoon. De school beschikt niel over een specifieke veiligheidscoördinator. ln de schoolgids worden ouders
geÏnformeerd over aspecten van sociale veiligheid. De school beschikt over 6 Bedrijfshulpverleners (Bhv-ers).

Beoordcllng

De ambities worden één keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de euick Scan (WMK-PO) op een
schaal van I tot 4. Onze ambitie is om hoger dan g te scoren.

Blilagcn

1. Klachtenregeling

5.5 ARBGbdcid

Sinds 1 januari 2ol2heetl de Laurentius Stichting een rechtstreekse samenwerking gesloten met de bedrijfsarts.
lnhoudelijke afspraken rondom verzuim en re-integratie zijn vastgelegd in het verzuimprotocol dat op elke school
aanwezig is. Bij langdurige ziekte van een werknemer wordl de beleidsmedewerker Arbo van de stichting ingeschakeld
en wordt betrokken medewerker regelmatig besproken in het SMO (Sociaal Medisch Overleg), waarbij directeur,
bedrijfsarts, beleidsmedewerker Arbo en arbeidsdeskundige betrokken zijn.

wij hechten veel belang aan een gezond leef- en werkklimaat in en rondom de school.

We beschikken over een registratieformulier voor het melden van een ongeval en de oorzaak daarvan. Op die manier
kunnen we tekortkomingen aan het gebouw en/of materialen in kaart brengen en acties plannen. Voor de speeltoestellen
is een logboek aanwezig voor het bijhouden van onderhoud en het melden van eventuele ongevallen. De brandweer
heeft een gebruiksvergunning afgegeven en (daarmee) via de vergunning de school brandveilig verklaard. Jaarlijks
wordt de ontru¡mingsinstallatie en de noodverlichting gecontroleerd. Periodiek wordt er een Risico lnventarisatie &
Evaluatie(Rl&E) gemaakt.

Bijlagen

L Verzuimprotocol

5.6 lntcrnc commun¡catlê

op onze school vinden we de interne communicatie van groot belang. Het gaat erom betrokkenheid te creëren van de
medewerkers op het werk en op het schoolgebeuren om op die manier de kwaliteit van de school te optimaliseren.
Daarom zorgt de schoolleiding voor een heldere vergaderstructuur en worden er etfectieve hulpmiddelen gebruikt.

Onze ambities zijn:

1. We werken met een vergadercyclus van 1 maand:
o teamvergadering

" bouwvergadering
o zorgoverleg
o werkgroepen

2. De directie overlegt wekelijks

Quick scan - Pedagogisch Handelen

Resultaat

3,71

Omschrijving

De school heeft een calamiteitenplan

Prioriteit

laag

Verbeterpunl
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3. Het Managementteam vergadert eens per 6 weken
4. De Ouderraad vergadert minimaal 5x per jaar
5. De Medezeggenschapsraad vergadert minimaal S x per jaar
6. Wij gebruiken effectieve middelen voor de communicatie: postvakken, memobord en via e-mail

Qua communicaliegedrag vinden we het volgende belangrijk:

1. Zaken worden op de juiste plaats besproken.
2. Vergaderingen worden goed voorbereid.
3. Op vergaderingen is sprake van actieve deelname.
4. ln beglnsel spreekt iedereen namens zichzelf.
5. wij geven elkaar respectvolle feedback en accepteren ook feedback van anderen.

Beoordoling

De ambities worden één keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de euick Scan (WMK-PO) op een
schaal van 1 tot 4. Onze ambitie is om hoger dan 3 te scoren.

5.7 Extcrne contacten

Onze school staat midden in de gemeenschap. Wij slreven naar samenwerking mel instanties in de wijk. Onze school
onderhoudt daarom structurele contacten met externe instanties. Hierdoor halen we expertise binnen waardoor we
adequaat samen kunnen werken aan de opvoeding en de ontwikkeling van de kinderen. We dragen daarvoor, als
school, ouders en omgeving, een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De externe instanties waarmee we een relatie
onderhouden zorgen voor advies, hulp en ondersteuning en d¡t komt de kwaliteit van het onderwijs en de school als
organisatie ten goede.

Daarom onderhoudt onze school systematische en gereguleerde contacten met:

1. Stafbureau Laurentius Stichting
2. Pro Management Onderwijs Support bv administratiebureau
3. Gemeente Delft afdeling onderwijs
4. Gemeente Delft Team jeugd

5. Wijkagent

6. Schoolarts

7. PPO Delflanden

8. Schoolbegeleidingsdienst OnderwijsAdvies
9. GGD Zuid Holland West

10. Natuur- en Milieucentrum De Papaver
11. VAK Kunstklik

12. Scholen voor Voortgezet Ondenarijs

13. Peuterspeelzalen en kinderdagverblijven
14. DOK (Mediatheek en bibliotheek)
15. Opleidingsinstituten zoals de pabo Thomas More (convenant)
16. Ondernemersfonds Vrijenban

ln voorkomende gevallen wordt er ook contact opgenomen met andere instanties.

Bcoordcllng

De ambities worden één keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO) op een
schaal van 1 tot 4. Onze ambitie is om hoger dan 3 te scoren.

5.8 Contacten met ouders

zomer 2014 - lnterne communicatie

Resultaat

3,54

Omschrijving

Quick scan - Externe contacten

Resultaat

3,64

Omschrijving
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Wij vinden op onze school de rol van de ouders zeer belangrijk. De school is een gemeenschap van kinderen,
leerkrachlen en ouders. Wij werken gezamenlijk aan de groei in de ontwikkeling van ieder kind. We streven er naar de
ouders zoveel mogelijk bij het schoolleven te betrekken. Goede communicatie is hiervoor een voorwaarde. Voor de
leraren zijn de bevindingen van de ouders essentieel om het kind goed te kunnen begeleiden. Voor de ouders is het van
belang dat zij goed ge'informeerd worden over de ontwikkeling van hun kind.

Onze ambities zijn:

't . Ouders worden betrokken bij schoolactiviteiten.
2. Leraren stellen zich op de hoogte van de opvattingen en verwachtingen van de ouders.
3. Ouders ontvangen informatie over de actuelê gang van zaken.
4. Ouders worden betrokken bij (extra) zorg.
5. ouders (en hun kinderen) worden adequaat voorbereid op het vervolgonderuijs.
6' ouders worden adequaat op de hoogte gesleld van de ontwikkeling van hun kind.
7. Leraren stimuleren ouders tot onderwijsondersteunend gedrag in de thuissituatie.

ln april 2015 is een oudervragenlijst afgenomen(zie bijlage).

Mogelijke verbeterpunten die daarin genoemd worden, zijn:

L Het is mij duidelijk wat de school wil verbeteren.
2. lk ontvang informatie over de nieuwe methodes die op school zijn ingevoerd.
3. lk kan meedenken over het beleid van de school.
4. De school beschikt over een goede klachtenregeling.
5' Op school wordt voldoende aandacht besteed aan leren hoe te leren en het leren plannen.
6. De school informeert ouders over de toetsresultaten.

Bcoordcllng

De ambities worden één keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO) op een
schaal van 1 tot 4. Onze ambitie is om hoger dan 3 te scoren.

Bijlagen

1 . Uitslag oudertvragenlijst april 2015

5.9 Overgang PO-VO

We willen ervoor zorgen dat onze leerlingen soepel instromen in het voortgezet onderwijs. De eerste voorwaarde
daarvoor is, dat de school en het niveau passen bij het kind. Wij hechten daarom veel waarde aan een geregeld contact
met de scholen waaraan we leerlingen leveren. Op diverse momenten vinden er bijeenkomsten plaats tussen primair
Onderwijs(PO) en Voortgezet Onderwijs(VO). Op die momenten worden leerlingen besproken. De leerkracht van
iaargroep 8 woont deze biieenkomsten bij, mits het aantal betrokken leerlingen dit rechtvaardigt. ln andere gevallen vindt
telefonisch overleg plaats. De voorbereiding van de overgang is niet alleen voor de leerlingen maar ook voor de ouders.
op een informatieavond wordt voorlichting gegeven over het voortgezet ondenrrrijs.

Onze ambities zijn:

1, Wij hebben een procedure voor de advisering vastgesteld.
2. We streven er naar dat de leerlingen naar een passende school voor voortgezet onderwijs uitstromen.
3. Wij overleggen syslematisch met de mentoren van de VO-scholen waaraan we leerlingen leveren.
4' wij hebben zicht op wat het voortgezet onderwijs van onze leerlingen vraagt.
5. Wij beschikken over een aanbod om de leerlingen optimaal op het VO voor te bereiden.
6. Wij controleren of onze adviezen effectief zijn.
7. De resultaten van de uitgestroomde leerlingen worden gemonitord in Esis.

Conform de wetgeving maken alle kinderen de Centrale Eindtoets.

Quick scan - Contacten met ouders

Resultaat

3,59

Omschriiving
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5.10 Voor- cn vroegschoolse educatie

Onze school is een VVE-school (Vroeg- en Voorschoolse educatie). Dit betekent dat we nauw samenwerken met de
peuterspeelzaal die in ons gebouw is gesitueerd. De samenwerking bestaat uit een regelmatig overleg over het
onderwijsaanbod (i.v.m. doorgaande lijnen), het pedagogisch handelen en de zorg en begeleiding. Onze school
(vroegschool: groep 1 en 2) maakt gebruik van zelf ontwikkelde leerlijnen, die gebaseerd zijn op de methode Schatkist.
Daarnaast gebruiken we tussendoelen beginnende geletterdheid en gecijferheid, die aansluiten op de methode piramide
die op de peuterspeelzaal gebruikt wordt. We onderhouden een goede relatie met de peuterspeelzaal en er is in alle
gevallen van plaatsing op de basisschool sprake van een warme overdracht.

Onze ambilies zijn:

1. Wij beschikken over gezamenlijk (gericht) ouderbeleid.
2. Wij beschikken over doorgaande leerlijnen qua aanbod (wat).
3. Het educatief handelen is op elkaar afgestemd (hoe).
4. De zorg en begeleiding is op elkaar afgestemd.
5. De kwaliteitszorg richt zich (ook) op VVE.
6. Er is in alle gevallen sprake van een warme overdracht.
7. De opbrengsten zijn van voldoende niveau.

5.11 Voor-, tussGn- cn naschoolsG opvang (buitenschoolse opvang)

De stichting BOOST BMS staat voor Buitenschoolse Opvang onder Onderwijs STichting Laurentius. Ondenvijs en
buitenschoolse opvang op de Bernadette-Mariaschool vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de Laurentius
Stichting. De directeur van de Bernadette-Mariaschool is ook integraal verantwoordelijk voor de stichting Boost BMS. De
stichting Boost BMS verzorgt voor de Bernadette-Mariaschool de buitenschoolse opvang. De stichting Boost BMS is op
I januari 2012 van start gegaan met het bieden van een hoogwaardige opvang van kinderen van 4-12 jaar.

Buitenschoolse opvang omvat een dagbesteding van een kind in een pedagogisch eenduidige schoolomgeving, zodanig
dat de ontwikkeling van het kind optimaal gediend wordt. Hierbij wordt het kind geinspireerd door activiteiten in het
onden,lrijs en in de vriietijdsbesteding, die bovendien aansluiten bij de behoeftes van het kind. ln de ontwikkeling van een
kind zijn drie zaken te onderscheiden: de cognitieve vorming, het aanleren van vaardigheden en het aanleren/begrijpen
van gedrag (sociale vaardigheden). Op de BMS wordt een dagarrangement aangeboden van 7:30 tot 1g:00 uur, waarin
ruimte is voor eten, spelen, onderwijs en opvang. Deze dagopvang wordt georganiseerd met pedagogisch medewerkers,
onderwijsassistenten, leerkrachtbegeleiders, leerkrachten en vakleerkrachten.

Onze ambities zijn:

1. De BSO biedt een gevarieerd aanbod aan naschoolse activiteiten.
2. De BSO sluit met haar activiteiten aan bij de schoolthema,s.
3. Op de BSO en de BMS heerst heÞelfde pedagogische klimaat.

Het ontwikkelen van een gezamenlijk gericht ouderbeleid.

Zorg en begeleiding beter op elkaar afstemmen.
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6 Financieel beleid

6.1 Lumpsum financiering, ondersteuning en gesprekken

De afspraken met betrekking tot de financièn van onze school zijn vastgesteld in het Financieel Beleidskader van De
Laurentius Stichting (zie cenhaal aangeleverde documenten)). Het College van Bestuur(CvB) is eindverantwoordelijk
voor de effectieve besteding van de middelen. Het financieel beleid is erop gericht om de continuileit van de tolale
organisatie te waarborgen en de optimale randvoorwaarden te creëren om de gestelde doelen uit het strategisch
beleidsplan van De Laurentius Stichting en het schoolplan van de school te realiseren.

Algemeen Fitratrcieel t¡eleid wordt gedeflnleerd als het maken van afspraken over geld om de financiëte ruimte le
beheren, om de financiële continuiteit te borgen en om risico's te beheersen. Het kader wordt gevormd door
onderstaande afspraken.

6.'l .1 Visie

De Laurentius Stichting wil een verantwoord financieel beleid voeren, waarbij middelen optimaal worden ingezet voor het
verhogen van de ondenruijskwaliteit alsmede dat de risico's in de organisatie voldoende worden afgedekt.

6.1.2 Doelstelling

De doelstelling van het financieel beleid luidt: het in stand houden van een financiële positie, opdat de continuileit van de
Stichting en de aan haar verbonden scholen kan worden gewaarborgd en waarmee de doelstellingen van de stichting,
zoals ven¡¡oord in het strategisch beleidsplan, kunnen worden gerealiseerd. Het uitgangspunt voor de begroting van de
Stichting is dat die sluítend dient te zijn. Dit uitgangspunt geldt ook voor de begrotingen van de individuele scholen. Een
"sluitende" begroting wil zeggen dat in principe de in enig jaar ontuangen subsidies, overige inkomsten en financiële
baten minus de afdracht collectief en minus de kosten minimaal in evenwicht zijn (of te wel de baten = de lasten). ln
voorkomende gevallen is het mogelijk dat de begroting negatief is. Het CvB kan dan besluiten om een beroep te doen op
de reserves van de school of de stichting.

6.1.3 Beleid

Het beleid van de Stichting wordt geformuleerd door het CvB die hierin wordt geadviseerd door het centraal Directie
overleg(DIROV). Het DIROV wordt gevormd door de eindverantwoordelijke directeuren van de scholen. De
schooldirecteur is integraal eindverantwoordelijk voor de school. Bij het formuleren van de financiële afspraken wordt
"ontschotting van middelen" als uitgangspunt genomen en artikel '148 van de wet op primair Onderwijs Ontschotting ,,De

scheiding tussen de formatiebegroting en materiële begroting verdwijnt. Er is een geintegreerde begroting voor iedere
school in euro's. ledere school krijgt hierdoor de kans om 'materiële inkomsten' in te zetten voor personeelskosten, of
'personele inkomslen'voor materiële kosten (kernwaarden :vrijheid en verantwoordelijkheid),,Wet primair Onderwijs art
148 "Het bevoegd gezag wendt de ontvangen subsidie ter dekking van de kosten voor de materiële instandhouding en
de personeelskosten uitsluitend aan voor kosten voor materiële instandhouding, personeelskosten van de Stichting en
de daaronder opererende scholen" De Stichting dient een goed inzicht te krijgen/hebben in de financiële positie van de
Stichting als totaal en de individuele scholen. Vanuit deze informatie is het mogelijk (meerjaren)beleid te kunnen
formuleren' Verantwoord meerjarenbeleid kan indien er inzicht bestaat in leerlingenprognoses, inkomsten, personele- en
materiële kosten, projecten, voorzieningen en reserves. Om dit meerjarenbeleid vorm te geven dienl er een transparant
systeem van financiële planning en control op centraal en op schoolniveau te worden gerealiseerd

6.1.4 Planning & Control

Om het systeem van planning en control te realiseren, worden de volgende resultaten geformuleerd.

1. De scholen en de algemene directie maken en bespreken tijdig de jaarlijkse begroting, de kwartaalrapportages en
de jaarrekening. Het CvB levert de managementrapportage aan de Raad van Toezicht(BvT). De rapportage omvat
in ieder geval de volgende gegevens: het verloop van de exploitatie in relatie tot de begroting, het verloop van de
investeringen, voorzieningen en reseryes, ontwikkeling leerlingaantallen, aantal Formatie Taakeenheden(Fte's), en
cijfers ten behoeve van het ziekteverzuim.

2. Er is een kalenderjaarcyclus waarbij de beschikbare budgetten worden ingezet zowel op school als
stichtingsniveau, gericht op het verhogen van de onderwijskwaliteit.

3. De meerjarenbegroting heett betrekking op de komende 4 jaren.

De procedure omtrent de totstandkoming van de begroting is als volgt:
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. Het CvB is budgetverantwoordelijk voor de gehele Stichting.

. De schooldirecteur is budgetverantwoordelijk voor de schoolbegroting.

. Door het administratiekantoor wordt in oktober een concept meerjarenbegroting opgesteld voor de
daaropvolgende kalenderjaren.

. De integrale (school)begroting is zodanig inzichtelijk dat er duidelijkheid is over het totaal resultaat, maar ook
over het resultaat van baten en lasten voor de onderdelen personeel, materieel en projecten.

. De toekenning van subsidie personeel is gebaseerd op de leerlingaantallen per teldatum 1 oktober van het
voorafgaande jaar en leerlingenprognoses over de komende 1O jaren en de gewogen gemiddelde leettijd
ondenruijzend personeel (GGL) van 1 oktober van het vooratgaande jaar en de verwachte GGL voor de komende
4 jaren.

- De Stichting heeft per school de volgende meerjarige plannen:

. Een meerjarenonderhoudsplan (MOp 20 jaar).

. Een meerjareninvesteringsplan (Mlp minimaal 10 jaar) voor.

. het onderwijs leerpakket (OLp).

. het meubilair (niet zijnde bekostigd uit afzonderlijke budgetten t.b.v. inrichting nieuwe groepen).

. ICT - De afschrijvingen op nieuwe investeringen dienen te passen binnen de meerjarenexploitatie van de
individuele school.

De investeringen maken tevens onderdeel van de liquiditeitsbegroting van de Stichting. De doelstelling van de
liquiditeitsbegroting is dat deze over meerdere jaren een positief saldo laat zien.

Bijlagen

1 . Financieel Beleidskader 201S Laurentius def
2. lnkoop en aanbestedingsbeleid 2014-2015
3. lnkoopvoorwaarden algemeen

6.2 lnterne geldstromen

De ouderraad vraagt van de ouders van de school een vrijwillige bijdrage. Het bedrag voor een kind is €3g,00 per jaar.
Vanaf het derde kind wordt een bijdrage gevraagd van €22,00. Van de inkomsten worden door de ouderraad diverse
activiteiten georganiseerd (zie de schoolgids). Jaarli.iks (op de algemene ouderavond) legt de ouderraad financiële
verantwoording af via de jaarrekening en een begroting.

Onze school kent een eigen buitenschoolse opvang. Dit is de Stichting Boost BMS. Deze stichting verzorgt de voor-,
tussen- en naschoolse opvang voor kinderen van onze school. Zij staat onder leiding van de directeur van de school. De
stichting legt via een iaarverslag verantwoording af aan het College van Bestuur van de Laurentius Stichting. Dit
jaarverslag ligt ter inzage voor belanghebbenden en geTnteresseerden.

6.3 Externe geldstromen

Van het rijk ontvangt de school de lumpsumbekostiging.

De samenwerkingsverbandgelden komen vanuit het Samenwerkingsverband naar de school. Deels wordt er nog gewerkl
met een overgangsregeling vanuit de voormalige WSNS-verbanden.

Op basis van de ambities uit het Bestuursakkoord zijn er de prestatieboxmiddelen, die ingezet worden voor taal,
rekenen, cultuureducatie, wetenschap en techniek, talentontwikkeling en professionalisering van leerkrachten en
schoolleiders.

Van de lokale overheid ontvangt de school vanuit het onderwijs achterstandenbeleid projectsubsidies voor
schoolmaatschappelijk werk, de schakelklas, stimuleren van de ouderbetrokkenheid, leerkansenprofiel, voor- en
vroegschoolse educatie, vakleerkrachten/combinatiefunctionanssen.

Aan incidentele subsidies ontvangt de school bijdragen van bv. Fonds 1818 en het ondernemersfonds Vrijenban.

De budgetten komen op bovenschools niveau binnen en worden daar beheerd. De school verantwoordt zich over de
deugdelijke besteding van de gelden via de managementrapportage(s) en het jaarverslag.
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Bij het vervangingsfonds worden de kosten voor zieke personeelsleden gedeclareerd

6.4 Sponsoring

Vijftien organisaties, waarin de besturenorganisaties en de Vereniging Nederlandse Gemeentes(VNG) zijn
vertegenwoordigd, hebben een convenant ondertekend dat handelt over sponsoring in het primair en voortgezet
onderwijs. Onze school onderschrijft dit convenant.

De drie belangrijkste uitgangspunten van het convenant z¡jn:

. Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderuVijskundige doelstellingen van de school. Er
mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van leerlingen.
Sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en fatsoen.

. Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het
onderwijs en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen.

. Sponsoring mag niet de onderuvijsinhoud en/of de continuiteit van het onderwijs beinvloeden, dan wel in strijd
zijn met het onderwijsaanbod en de kwaliteitseisen die de school aan het onderwijs stelt. Het primair
onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen.

Bevoegd gezag en scholen zijn gebonden aan de regelgeving in het Convenant Sponsoring 2009. Met betrekking tot het
beleid op schoolniveau heeft de MR instemmingsrecht. Op stichtingsniveau is dat de GMR.

Bijlagen

1. Convenant Sponsoring 2009

6.5 Begrotingen

zie ook de tekst zoals die is verwoord in het hoofdstuk 6.1.4 "planning & control"

De begroting wordt jaarlijks voorafgaande aan het kalenderjaar op voorstel van de financieel directeur vastgesteld. De
vastgestelde begroting is taakstellend voor de algemeen directeur en de directeuren van de scholen. Dat betekent dat in
principe geen uitgaven kunnen worden gedaan zonder dat deze zijn begroot. Schuiven binnen de begroting is
toegestaan, mits geen geweld wordt gedaan aan de vooraf geformuleerde beleidsdoelen. De begroting is hiermee een
belangrijk sturingselement geworden.

De directeur stelt jaarlijks in overleg met de financieel directeur een voorstel op voor een begroting voor het komende
kalenderjaar met een toelichting (exploitatiebegroting). Daarin zijn alle inkomsten en uitgaven van de school opgenomen
waarvoor de directeur verantwoordelijk is. De exploitatiebegroting is gebaseerd op het beleidsplan van de school.

Daarnaast stelt de directeur jaarlijks in het voorjaar in overleg met de beleidsmedewerker Personeel & Organisatie(p&O)
een personeelsformatieplan op. Hierin worden de inzet van middelen met betrekking tot basisformatie, wegingsgelden,
inkomsten samenwerkingsverband, bestemmingsbox en impulsgelden verantwoord. Het personeelsformatieplan wordt
besproken met de Medezeggenschapsraad (in samenspraak met de afdeling P&O). Maandelijks wordt het
formatieoverzicht ter controle aan de schooldirectie toegestuurd. Deze controleert dit overzicht met zijn eigen
'uitputtingsoverzicht'. Verschillen worden direct besproken met de afdeling P&O en Financiën.

De school beschikt verder over een meerjarenexploitatiebegroting met een geldigheid van vier jaar (personeel en
materieel). Deze begroting wordt opgesteld op hoofdlijnen en getoetst aan het meerjarenbeleidsplan. De ontwikkeling
van het aantal leerlingen en de gewogen gemiddelde leeftijd van het ondenruijspersoneel zijn bepalende indicatoren voor
de meerjarenbegroting.

De meerjareninvesteringsbegrot¡ngen (Onderwijs Leer Pakket (OLP), lCT, meubilair, apparatuur) worden afgeleid van de
gegevens die zijn verkregen uit de zogenaamde nulmetingen. Vanaf het jaar 2005 zijn de investeringen geactiveerd. Op
basis van de gekozen afschrijvingstermijnen wordt bepaald wanneer de investering is afgeschreven.

De procedure omtrent de totstandkoming van de begroting is als volgt:

. Het CvB is budgetverantwoordelijk voor de gehele stichting.
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. De schooldirecteur is budgetverantwoordelijk voor de schoolbegroting

. Door het administratiekantoor wordt in oktober een concept meerjarenbegroting opgesteld voor de
daaropvolgende kalenderjaren.

. De integrale (school)begroting is zodanig inzichtelijk dat er duidelijkheid is over het totaal resultaat, maar ook
over het resultaat van baten en lasten voor de onderdelen personeel, materieel en projecten.

. De toekenning van subsidie personeel (zie hoofdstuk 3) is gebaseerd op de leerlingaantallen per teldatum 1

oktober T en leerlingenprognoses over de komende 10 jaren en de gewogen gemiddelde leeftijd onderwijzend
personeel (GGL) van .l oktober T en de verwachte GGL voor de komende 4 jaren.
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7 Zorg voor kwal¡te¡t

7.1 Kwalitoitszorg algomeen

Onze school onderscheidt kwaliteit en kwaliteitszorg. We streven kwaliteit na (zie de ambities bij de verschillende
beleidsterreinen) en we zorgen ervoor dat de kwaliteit op peil blijft. We beoordelen de ambities systematisch en cyclisch
(zie evaluatieplan, hoofdstuk 7.10) en op basis van de bevindingen verbeteren of borgen we onze kwaliteit. Van belang
is ook dat onze kwaliteitszorg gekoppeld is aan het integraal personeelsbeleid. We streven ernaar dat onze
medewerkers competenties ontwikkelen die gerelateerd zijn aan de beleidsterreinen die we belangrijk vinden. Daardoor
borgen we dat de schoolontwikkeling en de ontwikkeling van onze medewerkers parallel verloopt.

Onze ambities zijn:

1. Wij hebben inzicht in de kernmerken van onze leerlingenpopulatie.
2. wij beschikken over ambities bij diverse beleidsterreinen (zie dit schoolplan).
3. Wij beschikken over een evaluatieplan waardoor geborgd is dat de verschillende ambities (zie dit schoolplan)

minstens één per vier jaar booordeeld worden.
4. Wij laten de kwaliteit van onze school cyclisch beoordelen door ouders, leerlingen en leraren.
5. Wlj werken planmatig aan verbeteringen (vanuit de documenten: schoolplan, jaarplan en jaarverslag).
6. Wij evalueren stelselmatig of onze verbeterplannen gerealiseerd zijn.
7. Wij borgen onze kwaliteit (o.a. door zaken op schrift vast te leggen).
I' wij rapporteren aan belanghebbenden (inspectie, bevoegd gezag, GMR en ouders).
9. Wij waarborgen de sociale veillgheid van medewerkers en leerlingen.

Bcoordollng

De ambities worden één keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de euick Scan (WMK-pO) op een
schaal van I tot 4. Onze ambitie is om hoger dan O te scoren.

Bljlagen

1. Schema kwaliteitsbeleid BMS

7.2 Meervoudige publieke verantwoording

Zelfevaluatie

Resultaat

2,95

Omschrijving

De onderwijsbehoeften zijn door de leraren geformuleerd op kind- en groepsniveau
(groepsoverzicht) en voorzien van een analyse, conclusies en interventies.

De onderwijsbehoeften zijn door de directie geformuleerd op groeps- en schoolniveau en
voorzien van een analyse, conclusies en interventies.

De school evalueert de eindresultaten volgens een protocol (workflow).

De school evalueerl de tussenresultaten volgens een protocol (workflow).

De school evalueert de sociale resultaten volgens een protocol (workflow).

De kwaliteit van het ondenrtrijsleerproces vormt het hart van het personeelsbeleid van de
school.

De kwaliteit van het ondenrijsleerproces vormt het hart van de gehanleerde
gesprekkencyclus.

De school maak functioneel gebruik van de vensters voor verantwoording (scholen op de
kaart).

Verbeterpunt

gemiddeld

hoog

gemiddeld

Prioriteil

gemiddeld

hoog

hoog

laag

gemiddeld
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Onze school legt systematisch verantwoording af aan de verschillende geledingen. Jaarlijks wordt er een jaarplan en
een Jaarverslag opgesteld. De ouders ontvangen maandelijks een nieuwsbrief en levens geven we relevante informatie
via de website van de school. Daarnaast verschijnt er een aantal keer per schooljaar een schoolkrant met naast
informatieve arlikelen, bijdragen van de kinderen. Ook de schoolgids is een belangrijk medium om ouders op de hoogte
stellen van zaken die van belang zijn. vanzelfsprekend informeren we de oR en de MR.

Drie à vier maal per jaar vindt er een gesprek plaats met het CvB. Het onderwerp ervan wordt jaarlijks bepaald door het
CvB, b.v. voortgangsgesprek, managementrapportage, formatiegesprek, jaarverslag/jaarplan. Tevens wordt er door het
CvB jaadijks een schoolbezoek gebracht met een nader te bepalen thema of ondenarerp, waarbij het CvB de groepen
bezoekt en/of met directie en team in een wat informele setting een gesprek voert.

ln het kader van "verantwoording afleggen" maken wij gebruik van het Schoolvenster Scholen op de kaart (een product
van Vensters voor Verantwoording). De directie heeft de taak om de informatie daar waar noodzakelijk of gewenst te
voorzien van schoolspecif iek commentaar.

Met de leerlingen wordt minimaal twee maal per jaar een leerling gesprek gevoerd. ln dit gesprek komen aan de orde:
persoonlijk welbevinden, de resultaten en de ambities van de kinderen.

7.3 Wct- on rogclgcvlng

Onze school heeft kennis genomon van de eisen van de lnspectie van het Onderwijs voor wat betreft wet- en
regelgeving.

Wij houden ons aan de volgende eisen:

'l . De schoolgids leveren wij tijdig aan bij de inspectie.
2. De schoolgids voldoet aan de eisen die de inspectie stelt.
3. Het schoolplan leveren wij tijdig aan bij de inspectie.
4. Het schoolplan voldoet aan de eisen die de inspectie stelt.
5. Het leveren schoolondersteuningsprofiel, waarin de basisondersteuning is omschreven die de school biedt.wij tijdig

aan bij de inspectie (via het samenwerkingsverband).
6. Het zorgplan voldoet aan de eisen die de inspectie stelt.
7. Wij programmeren voldoende onderwijstijd.
8. Wij programmeren niet meer dan (maximaal) 7 x een onvolledige schoolweek voor de leerlingen van groep B t/m g.

Bcoordeling

De ambities worden één keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de euick Scan (WMK-PO) op een
schaal van 1 tot 4. Onze ambitie is om hoger dan S te scoren.

Bljlagen

1. Ondersteuningsplan 2014-2015 SWV PpO Delflanden 2g-02
2. Schoolondersteuningsprofiel

7.4 Stratcgisch belcld

De Laurenlius Stichting beschikt over het Strategisch Beleidsplan(SBP) 201 5-2019 "Een astronautenpak voor ieder
kind".

Daarin zijn vier strategische beleidsthema's opgenomen:

A. Onderwijskwaliteit - ieder kind een astronautenpak

B. Een professionele leergemeenschap

C. Samen op reis

Zelfevaluatie

Resultaat

4,00

Omschrijving
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D. Op koers blijven

Per thema is in het SBP een toelichting gegeven en zijn de doelen voor de komende vier jaar beschreven. Middels
diverse instrumenten voor ondenruijs en personeel worden scholen gefaciliteerd om deze doelen na te streven en te
behalen. Daarbij werken directies, leerkrachten, leerlingen en hun ouders samen. Scholen werken systematisch,
planmatig, doelgericht en evalueren regelmatig. Leidende principes zijn: het gebeurt in de groep, het gebeurt decentraal,
waar mogelijk en directies zijn als integraal schoolleider verantwoordelijk voor de schoolprestatie.

Voor onze school zijn deze aandachtspunten verwerkt in de schoolplan.

Bijlagcn

1. strategisch Beleidsplan 201s-2019 "Een astronautenpak voor ieder kind".

7.5 lnspcctlobozockon

Tijdens het bestuursgeprek met de inspectie op 7 oktober 2014 is gebleken dat voor onze school een waarschuwing
geldt' omdat de opbrengsten van groep I voor hel tweede achtereenvolgende jaar niet voldoende zijn. De
tussenopbrengsten en die van groep 7 zijn wel voldoende.

Onze school heett op 15 april 2014 deelgenomen aan een stelselonderzoek van de lnspectie van het Ondenrvijs. We
beschikken over een rapport met de bevindingen (zie bijlage). De inspectie heeft geconcludeerd dat de kwaliteit van het
onderwijs op een deel van de ondezochle indicatoren op orde is.
De inspectie heeft onze school tijdens het bezoek eryaren als een pedagogisch sterke school waar een prettig€ en open
sfeer heerst. De teamleden hebben de basisvaardigheden voor goed onderurijs onder de knie en dat stelt hen in staat
om zich meer op complexere vaardigheden te richten. Het ontwikkelen van analysevaardigheden, de bijhorende
verslaglegging en het stellen van hoge doelen zouden daarbij, volgens de inspectie, prioriteit moeten hebben. D¡ gezien
de risicovolle opbrengsten van de school in jaargroep g.

Biilagcn

1. Rapport bevindingen stelselonderzoek ZOjg-2014
2. Verslag Bestuursgeprek inspectie141007

7.6 Qulck Scan - Zclfevaluatie

De Quick Scan (WMK-PO) is conform onze meerjarenplanning (zie schoolplan 20i'l-201S) afgenomen. Deze is aan het
eind van ieder schooliaar tijdens de plenaire vergadering ingevuld, waardoor er een hoge respons was. Onze amb¡ie is
om hoger dan 3 te scoren.

Beoordeling

Ontwikkelen leerlingen met specifieke behoeften (1 .4)

Afstemmen verwerkingsopdrachten (6.0)

Volgen en analyseren voortgang in ontwikkeling (7.2)

Analyse zorgleerlingen (8.2)

Planmatige uitvoering zorg (8.3)

Evaluatie effecten van zorg (8.3)

Evaluatie van de resultaten (9.2)

Prioriteit

hoog

gemiddeld

hoog

hoog

hoog

hoog

hoog

Verbeterpunl

zomer 2013 - Schoolklimaat

Resultaat

3,57

Omschrijving
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zomer 2013 - Zorg en begeleiding (en toetsinstrumenten)

zomer 2013 . Opbrengsten

zomer 2013 - lnformatie- en communicatietechnologie (lCT)

zomer 2014 - Didactisch Handelen

zomer 2014 - lnterne communicalie

zomet 2014 - Kwaliteitszorg

zomet 2014 - Opbrengsten

zomer 2014 - Pedagogisch Handelen

Quick scan - Pedagogisch Handelen

Quick scan - Opbrengsten

Quick scan - Contacten met ouders

Quick scan - Didaclisch handelen BMS

Quick scan - Externe contacten

Quick scan - Aanbod (actief) burgerschap en (sociale) integratie

Quick scan - Didactisch Handelen

(Actief) Burgerschap en (sociale) lntegratie 2o1z-zo1g - Aanbod (actief) burgerschap en
(sociale) integratie

Resultaat

3,70

3,52

3.07

3,23

3,54

3,39

3,27

3,89

3,71

3,37

3,59

3,22

3,64

3.33

3,57

3,53

Omschrijving
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7.7 Vragcnlllct Loraron

ln het najaar hebben we een vragenlijst van Arbomeester afgenomen. Deze vragenlijst bracht het welzijn van de leraren
in beeld. De conclusies uit het rapport zijn op een teamvergadering besproken.

7.8 Vragenlijst Lcerlingen

De vragenlijst voor Leerlingen (WMK) is afgenomen in het voorjaar van 2014. De vragenlijst is gescoord door de
leerlingen van groep 5 t/m I (n=1 17). Het responspercentage was 80%. De leerlingen zijn gemiddeld genomen (erg)
tevreden over de school. Gemiddelde score: 3,35.Onze ambitie is om hoger dan g te scoren.

De volgende aspecten zijn beoordeeld:

Beoordcllng

Leerlingvragenlijst 2014 - De school

Leerlingvragenlijst 2014 - De methodes

Leerlingvragenlijst 2014 - De dagplanning

Leerlingvragenlijst 2014 - De klas

Leerlingvragenlijst 2014 - De lessen

Leerlingvragenlijst 2014 - Extra hulp

Leerlingvragenlijst 20'14 - Zelfstandig werken

Resultaat

2,81

3,05

3,18

3,50

3,37

2,84

3,12

Omschrijving
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Leerlingvragenlijst 20'14 - De school (deel 2)

Leerlingvragenlijst 20'14 - Zorg en RT

Resultaat

3,19

3.31

Omschrijving

RKBS Bernadette Maria

7.9 Vragonlijct Oudors

De vragenlijst voor Ouders (WMK) is afgenomen in april 2013 en april 201 s. De vragenlijst is gescoord door
ouders(n-261 in 2015 èñ n=275 in 2015) van de school. Het responspercentage was 44o/o in 201 3 @fì 38o/o in 201 5. De
ouders zijn gomiddeld g@nomen tevreden over de school: score 3,31 in 2o1s en 3,24 in 2015 .74lo vande ouders geeft
de school in 2013 een I of hoger. ln 2015 is dil77o/o.Onze ambitie is om hoger dan 3 te scoren.

Bcoordoling

Blllagen

1 . Uitslagen vragenlijst april 201S

7.10 Hct ovaluat¡cplan 2015-2019

oudervragenlijst - Kwaliteitszorg

oudorvragenlijst - Aanbod

oudervragenlijst - Tijd

oudervragenlijst - Pedagogisch Handelen

oudorvragenlijst - Didactisch Handelen

oudervragenlijst - Afstemming

oudervragenlijst - Aclieve en zelfstandige rol van de leerlingen

oudervragenlijst - Schoolorganisatie

oudervragenlijst - Zorg en begeleiding

oudervragenlijst - Opbrengsten

oudervragonlijst - Algemeen

Resultaat

3.09

3.28

3,22

3,49

3.48

i47

3.42

3.34

3,21

3,1 1

3.07

Omschrilving

Onderuvijskundig

beleid
Levensbeschouwelijke identiteit X

Ondenruijskundig

beleid
Sociaal-emotionele ontwikkeling? X

Ondenrvijskundig

beleid
Actief Burgerschap en Sociale Cohesie X

Onderwijskundig

beleid
Leerstofaanbod X

Onderwijskundig

beleid
Taalleesondena/js X

April
20't 6

April
2017

April
201 I

April
201 IHoofdstuk Beleidsterreinen
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Ondenruijskundig

beleid
Rekenen en wiskunde X

Ondenivijskundig

beleid
Wereldoriëntatie? X

Ondenruijskundig

beleicl

Kunstzinnige vorming? X

Onderwijskundig

beleid
Bewegingsonderwijs? X

Onderwijskundig

beleid
Wetenschap en Techniek? X

Onderuvijskundig

beleid
Engelse taal? X

Ondenarijskundig

beleid

Gebruik leertijd X

Onderuvijskundig

beleid

Pedagogisch handelen X

Onderwijskundig

beleid
Didactisch handelen X X

Onderwijskundig

beleid
Actieve en zelfstandige leerhouding van de
leerlingen?

X X

Ondenruijskundig

beleid
Klassenmanagement X X

Ondenivijskundig

beed
Zorg en begeleiding X X

Ondenruijskundig

beleid

Afstemming - HGW in de groep en HGW op
schoolniveau

X X

Ondenvijskundig

beleid
Opbrengstgericht werken X X

Onderwijskundig

beleid
Opbrengsten X X X X

Onderwijskundig

beleid
tcT X

Personeelbeleid lntegraal personeelsbeleid X

Personeelbeleid Schoolleiding X

Personeelbeleid Beroepshouding X

Organisatie en

beleid
Schoolklimaat X

Organisatie en

beleid
Sociale en fysieke veiligheid X X

Organisatie en

beleid
lnterne communicatie X

April
201 6

April
20't7

April
201 I

April
201 IHoofdstuk Beleidsterreinen
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7.1 1 Planning vragenl¡¡sten

Organisatie en

beleid
Externe contacten X

Organisatie en

beleid
Contacten met ouders X

Zorgvoor kwaliteit Kwaliteitszorg X

Zorgvoor kwaliteit Wel- en regelgeving X

11 I 11 10

April
201 6

April
2017

April
201 I

April
201 IHoofdstuk Beleidsterreinen

'l Vragenlijst Ouders 2017 Maart

201 9 Maart

2 Vragenlijst Leraren 201 6 April

3 Vragenlijst Leerlingen 2016 Juni

2018 Juni

4 Vragenlilst Sociale Veiligheid Ouders 2017 Maart

2019 Maart

5 Vragenlijst Sociale Veiligheid Leraren ARBO meester 201 I Oktober

6 Vragenlijst Sociale Veiligheid Leerlingen 2017 Juni

2019 Juni

Jaar Maand

Schoolplan 2015-2019 53



RKBS Bernadette Maria

8 Verbeterpunten 201 5-201 g

Verbeterpunten

Schoolbeschrijving
Verbeterpunten worden beschreven in bijlage 10

Leerstofaanbod De school beschikt over een deugdelijk overzicht van de groepen en de
gewichten van de leerlingen, gekoppeld aan een analyse, conclusies en
(uitgevoerde) interventies.

De school heeft de onderwijsbehoeften van de leerlingen m.b.t.
Nederlandse taal deugdelijk in kaart gebracht en gekoppeld aan een
analyse, conclusies en (uítgevoerde) interventies.

Gebruik leertijd De leraren maken etficiënt gebruik van de geplande onderwijstijd.

Didactisch

handelen
De leraren hanteren het model Directe lnstructie.

Zorg en

begeleiding
De school stelt bij plaatsing voor iedere leerling een
ontwikkelingsperspectief vast (sbao); de school stelt voor leerlingen met
een specifieke behoefte (een eigen leerlijn) een ontwikkelingsperspectief
op (basisonderwijs).

De school voert de zorg planmatig uit.

Afstemming Het groepsoverzicht bevat een analyse van de gegevens, conclusies en
interventies.

Opbrengsten De resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen
lenminste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de
leerlingenpopulatie mag worden verwacht.

De resultaten van de leerlingen voor Nederlandse taal en voor rekenen
en wiskunde tijdens de schoolperiode liggen tenminste op het niveau dat
op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden
verwacht.

Leerlingen met een specifieke behoefte onlwikkelen zich naar hun
mogelijkheden.

De school werkt met ontwikkelingsperspectieven vanuit een vast format
waarin aspecten m.b.t. evaluatie van de voortgang is opgenomen.

De school beschikt over een meerjarenoverzicht van de eindopbrengsten,
gekoppeld aan een analyse, conclusies en (uitgevoerde) interventies.

De school beschikt over een overzicht van de kenmerken van de
leerlingenpopulatie gekoppeld aan een analyse, conclusies en
(uitgevoerde) interventies.

Taakbeleid Uitvoeren van de bepalingen van de nieuwe CAO

Collegiale

consultalie
Een consilent beleid formuleren rondom collegiale consultatie

Schoolklimaat De school heeft in de schoolgids opgenomen hoe incidenten en
ongevallen worden afgehandeld.

ARBO-beleid De school heeft een calamiteitenplan

VVE Het ontwikkelen van een gezamenlijk gericht ouderbeleid.

Zorg en begeleiding beter op elkaar afstemmen.

Thema Mogelijk verbeterpunt Prioriteit

hoog

hoog

hoog

hoog

hoog

hoog

hoog
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Kwaliteitszorg De ondenrrijsbehoeften zijn door de leraren geformuleerd op kind- en
groepsniveau (groepsoverzicht) en voorzien van een analyse, conclusies
en interventies.

De onderwijsbehoeften zijn door de directie geformuleerd op groeps- en
schoolnivoau en voorzien van een analyse, conclusies en interventies.

De school evalueert de eíndresultaten volgens een protocol (workflow)

De school evalueert de tussenresultaten volgens een prolocol (workflow)

De school evalueert de sociale resultaten volgens een protocol
(workflow).

De kwaliteit van het ondenrvijsleerproces vormt het hart van het
personeelsbeleid van de school.

De kwaliteit van het onderwijsleerproces vormt het hart van de
gehanteerde gesprekkencyclus.

De school maakt functioneel gebruik van de vensters voor verantwoording
(scholen op de kaart).

lnspectiebezoeken Ontwikkelen leorlingen met specifieke behoeften (1 .4)

Afstemmen venarerkingsopdrachten (6.3)

Volgen en analyseren voortgang in ontwikkeling (7.2)

Analyse zorgleerlingen (8.2)

Planmatige uitvoering zorg (8.3)

Evaluatie effecten van zorg (8.8)

Evaluatie van de resultaten (9.2)

Thema Mogelijk verbeterpunl

hoog

gemiddeld

gemiddeld

gemiddeld

Prioriteit

gemiddeld

hoog

hoog

laag

hoog

gemiddeld

hoog

hoog

hoog

hoog

hoog
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9 Meerjarenplann¡ng 201 5-201 6

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken, of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we tijdens
de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.

Leerstofaanbod De school beschikt over een deugdelijk overzicht van de groepen en de gewichten van de leerlingen,
gekoppeld aan een analyse, conclusies en (uitgevoerde) interventies.

De school heeft de onderwijsbehoeften van de leerlingen m.b.t. Nederlandse taal deugdelijk in kaart
gebracht en gekoppeld aan een analyse, conclusies en (uitgevoerde) interventies.

Gebruik leertijd De leraren maken efficiënt gebruik van de geplande ondenrijstijd.

Didactisch

handelen

De leraren hanteren het model Directe lnstructie.

Zorg en

begeleiding

De school stelt bij plaatsing voor iedere leerling een ontwikkelingsperspectief vast (sbao); de school
stelt voor leerlingen met een specifieke behoefte (een eigen leerlijn) een ontwikkelingsperspectief op
(basisonderwijs).

De school voert de zorg planmatig uit.

Afstemming Het groepsoveaicht bevat een analyse van de gegevens, conctusies en interventies.

Opbrengsten De resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen tenminste op het niveau dat
op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht.

De resultaten van de leerlingen voor Nederlandse taal en voor rekenen en wiskunde tijdens de
schoolperiode liggen tenminste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de
leerlingenpopulatie mag worden venruacht.

Leerlingen met een specifieke behoefte ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden.

De school werkt met ontwikkelingsperspectieven vanuit een vast format waarin aspecten m.b.t
evaluatie van de voortgang is opgenomen.

De school beschikt over een meerjarenoverzicht van de eindopbrengsten, gekoppeld aan een
analyse, conclusies en (uitgevoerde) interventies.

De school beschikt over een overzicht van de kenmerken van de leerlingenpopulatie gekoppeld aan
een analyse, conclusies en (uitgevoerde) interventies.

Schoolklimaat De school heeft in de schoolgids opgenomen hoe incidenten en ongevallen worden afgehandeld

Kwaliteitszorg De ondenruijsbehoeften zijn door de leraren geformuleerd op kind- en groepsniveau (groepsoverzicht)
en voorzien van een analyse, conclusies en interventies.

De onderwijsbehoeften zijn door de directie geformuleerd op groeps- en schoolniveau en voorzien
van een analyse, conclusies en interventies.

De school evalueert de eindresultaten volgens een protocol (workflow)

De school evalueert de tussenresultaten volgens een protocol (workflow).

De kwaliteit van het onderwijsleerproces vormt het hart van het personeelsbeleid van de school

De kwaliteit van het onderwijsleerproces vormt het hart van de gehanteerde gesprekkencyclus

De school maakt functioneel gebruik van de vensters voor verantwoording (scholen op de kaart).
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1 0 Meerjarenplann ¡ n g 201 6-2012

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken, of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we tijdens
de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.

Gebruik

leert¡jd

De leraren maken etficiént gebruik van de geplande onderwijstijd.

Didactisch

handelen
De leraren hanteren het model Directe lnstructie.

Zorg en

begeleiding
De school stelt bii plaatsing voor iedere leerling een ontwikkelingsperspectief vast (sbao); de school
stelt voor leerlingen met een specifieke behoefte (een eigen leerlijn) een ontwikkelingsperspectief op
(basisonderwijs).

De school voert de zorg planmatig uit.

Afstemming Het groepsoverzicht bevat een analyse van de gegevens, conclusies en interventies.

Opbrengsten De resultaten van de leerlingen voor Nederlandse taal en voor rekenen en wiskunde tijdens de
schoolperiode liggen tenminste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de
leerlingenpopulatie mag worden verwacht.

Leerlingen met een specifieke behoefte ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden.

Kwaliteitszorg De ondenvijsbehoeften zijn door de leraren geformuleerd op kind- en groepsníveau (groepsoverzicht)
en voozien van een analyse, conclusies en interventies.

De school evalueert de sociale resultaten volgens een protocol (workflow).

Thema Verbeterdoel

Schoolplan 2O15-2019
57



RKBS Bernadette Maria

1 1 Meerjarenplanning 201 7-2019

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken, of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we tijdens
de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.

Gebruik

leert¡jd
De leraren maken efficiënt gebruik van de geplande onderwijstijd.

Didactisch

handelen
De leraren hanteren het model Direcle lnstructie.

Zorg en

begeleiding

De school stelt bij plaatsing voor iedere leerling een ontwikkelingsperspectief vast (sbao); de school
stelt voor leerlingen met een specifieke behoefte (een eigen leerlijn) een ontwikkelingsperspectief op
(basisonderwijs).

De school voert de zorg planmatig uit.

Opbrengsten De resullaten van de leerlingen voor Nederlandse taal en voor rekenen en wiskunde tijdens de
schoolperiode liggen tenminste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de
leerlingenpopulatie mag worden verwacht.

Leerlingen met een specifieke behoefte ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden.

De school werkt met ontwikkelingsperspectieven vanuit een vasl format waarin aspecten m.b.t.
evaluatie van de voortgang is opgenomen.

Kwaliteitszorg De onderwijsbehoeften zijn door de leraren geformuleerd op kind- en groepsniveau (groepsoverzicht)
en vooaien van een analyse, conclusies en interuenties-
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1 2 Meerjarenplanning 201 8-201 9

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken, of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we tijdens
de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.

Gebruik

leertijd
De leraren maken efficiënt gebruik van de geplande ondenruijstijd

Didactisch

handelen
De leraren hanteren het model Directe lnstructie.

Zorg en

begeleiding

De school stelt bij plaatsing voor iedere leerling een ontwikkelingsperspectief vast (sbao); de school
stelt voor leerlingen met een specifieke behoefte (een eigen leerliln) een ontwikkelingsperspectief op
(basisondervijs).

De school voert de zorg planmatig uit.

Opbrengsten De resultaten van de leerlingen voor Nederlandse taal en voor rekenen en wiskunde tijdens de
schoolperiode liggen tenminste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de
leerlingenpopulatie mag worden ven¡racht.

Leerlingen met een specifieke behoefte ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden.

De school beschikt over een meerjarenoveaicht van de eindopbrengsten, gekoppeld aan een analyse,
conclusies en (uitgevoerde) interventies.

De school beschikt over een overzicht van de kenmerken van de leerlingenpopulatie gekoppeld aan
een analyse, conclusies en (uitgevoerde) interventies.

Kwaliteitszorg De onderwijsbehoeften zijn door de leraren geformuleerd op kind- en groepsniveau (groepsoverzicht)
en voorzien van een analyse, conclusies en interventies.
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13 Formulier "lnstemm¡ng met schoolplan"

Brin:

School:

Adres:

Postcode:

Plaats:

13Pl
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Aan 't Verlaat 30

2612X2

Delft

VERKLARING

Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van bovengenoemde school in te stemmen met het van 201 5 tot 201 9

geldende schoolplan van deze school.
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14 Formulier "Vaststelting van schoolplan"

Brln:

Schooll

Adres:

Postcode:

Plaats:

13Pl

RKBS Bernadette Maria

Aân I V€rlaat g0

2612X2

Delft

VERKLARING

Het bevoegd gezag van bovengenoemde school heeft het van 201 5 tot 201 g geldende schoolplan van deze school
vastgesteld.

Namens het bevoegd gezag,
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!:::: " .12ø11
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eßfunctie
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