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1 Inleiding 

1.1 Typering van de school 

Onze school, PCBS De Vlieger, maakt onderdeel uit van Lucas Onderwijs,  
een dynamische en betrokken stichting voor bijzonder primair en voortgezet onderwijs in Den 
Haag. Op dit moment vallen zevenenveertig scholen voor basisonderwijs, vier scholen voor 
speciaal basisonderwijs, drie expertisecentra en drie regio's voor voortgezet onderwijs met in 
totaal zesentwintig vestigingen, onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting. 
De scholen in het primair onderwijs zijn samengevoegd in vier clusters. Vier clusterdirecteuren 
sturen de clusters aan en vormen de schakel naar het College van Bestuur via het bestuurs- 
managementteam primair onderwijs. 
 
PCBS De Vlieger is een school voor Protestants-christelijk onderwijs en staat in de wijk 
Ypenburg in Den Haag. De Vlieger is het “kindersymbool”, het geeft aan dat op onze school het 
kind centraal staat. Daarnaast verwijst de naam naar het vliegveld van Ypenburg (1936-1995). 
De Vlieger kent twee locaties. Het hoofdgebouw en direct daarnaast staat de nevenvestiging 
“Het Vliegveld”. In totaal krijgen op beide locaties dagelijks ongeveer 450 kinderen les. De 
verdeling van de groepen over beide locaties verschilt per leerjaar.  
De meeste kinderen die dagelijks naar basisschool De Vlieger gaan, wonen in de wijk 
Ypenburg. Zij komen uit de buurten om de school: De Venen, Morgenweide, Singels en de 
Waterbuurt. Enkele kinderen komen uit Rijswijk of Nootdorp-Pijnacker. Het grootste deel van de 
ouders en verzorgers is tweeverdiener met verschillende opleidingsniveaus, zowel MBO, HBO 
of WO. Ongeveer 13 % van de ouders of verzorgers is lager geschoold dan MBO.   
Een klein deel van onze ouders is lid van de Protestants Christelijke kerk. De populatie bij ons 
op school is een weerspiegeling van de wijk, kinderen hebben naast een Nederlandse (70%), 
een diverse etnische achtergrond (30%).  
Belangrijke uitgangspunten van onze school zijn: 
• Ieder kind is uniek en moet zich overeenkomstig zijn of haar eigen mogelijkheden kunnen 
ontwikkelen. 
• Kinderen leren zelfstandig te werken, ze leren plannen en ze leren zich verantwoordelijk te 
voelen voor hun eigen werk. 
• Een duidelijke structuur geeft kinderen een gevoel van veiligheid en duidelijkheid. Regels en 
afspraken zijn hierbij belangrijke voorwaarden. 
• Respect in de omgang tussen leerlingen, leerkrachten, ouders en verzorgers staat voorop. 
• Onderwijs en hulpmiddelen moeten hierbij aansluiten op de maatschappij van vandaag en 
voorbereiden op de maatschappij van morgen. 
 

1.2 Zakelijke gegevens van de school 

Brin nummer 
 
Schoolnaam 
 
Telefoonnummer 
 
Gemeente 
 
Provincie 
 
Vestiging adres 
 
Email adres 
 
Naam bevoegde gezag 
Adres bevoegde gezag 

26 AW 
 
PCBS De Vlieger 
 
070 – 3906732 
 
Den Haag 
 
Zuid Holland 
 
Frits Diepenlaan 43 
 
info@pcbsdevlieger.nl 
 
Lucas Onderwijs 
Saffierhorst 105 

mailto:info@pcbsdevlieger.nl
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1.3 Doel en functie  

Dit schoolplan heeft meerdere doelen: 
• het functioneren als een centraal document binnen de schoolontwikkeling; 
• het plannen en vormgeven van toekomstig beleid; 
• het geven van inzicht in de ambities en concrete plannen voor de komende jaren. 
 
Dit schoolplan heeft verder de volgende functies: 
• beschrijven (van bijvoorbeeld de missie, de visie en uitgangspunten); 
• verwijzen naar onderliggende documenten waarin bepaalde zaken nader omschreven 
en uitgewerkt zijn; 
• het op koers houden van de school bij de realisatie van het beleid tijdens de komende 
jaren; 
• het afleggen van verantwoording (intern en extern) over de deugdelijkheid en 
kwaliteit van ons onderwijs. 
 
Het schoolplan is statisch voor wat betreft de beschrijving van de missie, de visie en 
uitgangspunten. Vanwege de aan dit schoolplan gekoppelde jaarplannen is het ook een 
dynamisch document. Aan de hand van deze jaarplannen wordt voortdurend aan 
verbetering gewerkt. De plannen zullen jaarlijks geactualiseerd worden, afgestemd op 
de ontwikkelingen die zich voordoen. 
 
Dit schoolbeleidsplan geeft richting aan de ontwikkeling van onze school binnen de strategische 
koers van Lucas Onderwijs.  
Het plan dient tevens als verantwoordingsdocument voor de Inspectie van het Onderwijs, met 
een beschrijving van: 

• ons onderwijskundig beleid (hoofdstuk 3),  

• ons personeelsbeleid dat bijdraagt aan de ontwikkeling en uitvoering van het 
onderwijskundig beleid (hoofdstuk 4) 

• het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van ons 
onderwijs (hoofdstuk 5). 
 

1.4 Wijze waarop dit schoolplan tot stand is gekomen 

Met het koersplan als kader zijn wij vervolgens met de invulling van ons schoolplan aan de slag 
gegaan. De directie heeft voor het opstellen van het document gesprekken gevoerd met 
kinderen, ouders, leerkrachten en intern begeleiders. Hieruit is dit schoolplan 
ontstaan. Dit document is in delen opgeleverd en bekeken door de medezeggenschapraad. 
Uiteindelijk is hier het eindresultaat, het schoolplan 2019-2023, uit voortgekomen.   
 
Opstellen en vaststellen van dit schoolplan 
Dit schoolplan is door de directie, passend binnen de kaders van het bestuursbeleid, in 
overleg met het personeel opgesteld en, na instemming door de MR, door het bevoegd 
gezag vastgesteld. Het personeel heeft inspraak gehad tijdens teambijeenkomsten, 
waarbij nagedacht is over de toekomst van het onderwijs en hoe PCBS De Vlieger hier mee 
omgaat. Deze bijeenkomsten hebben plaats gevonden in het schooljaar 2018/2019. 
 
Klachtenregeling 
In geval van klachten of geschillen is de klachtenregeling Lucas Onderwijs van 
toepassing. 
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2 Maatschappelijke opdracht van onze school 

2.1 Waar staan we voor 

2.1.1 Missie van Lucas Onderwijs  

Lucas Onderwijs stelt zijn scholen in staat en stimuleert hen het best denkbare onderwijs te 
bieden, opdat iedere leerling zich kan ontwikkelen tot een zelfbewuste, verantwoordelijke en 
kansrijke burger. 
Lucas Onderwijs wil dat vormgeven door samen te werken: 
vanuit waarden, in oorsprong ontleend aan de traditie van de christelijke geloofsgemeenschap; 
aan aantrekkelijk onderwijs dat zich onderscheidt door ontwikkeling, aandacht voor kwaliteit, 
goede zorg voor de medewerkers en solidariteit met kansarmen; 
in actief partnerschap met de maatschappelijke omgeving; 
met ruimte voor diversiteit van de scholen. 

2.1.2 Missie van onze school 

Onze visie 

Veilig Leren Is Een Gezamenlijke Educatieve Reis (Vlieger). Hierbij horen voor ons de volgende 
kernwaarden, welke de leidraad vormen voor het gedrag wat wij laten zien en wat wij de 
kinderen ook mee willen geven. De centrale waarden bij ons zijn:  
1. Verantwoordelijkheid 
2. Openheid 
3. Samenwerking 
4. Veiligheid 
5. Betrokkenheid 
6. Vakbekwaam 
Hierbij hoort uiteraard ook gedrag van allen die bij ons leren en werken, wat zichtbaar wordt 
door de hele school. 
 

Onze Missie: wat geven we onze kinderen mee?  

Het is onze kerntaak om het kind als totale persoon in een veilige omgeving te helpen 
ontwikkelen, zowel cognitief als sociaal-emotioneel. Kinderen moeten op onze school kunnen 
uitgroeien tot complete mensen, wij helpen hen daarbij. We streven een brede ontwikkeling na, 
waarbij verstandelijke ontwikkeling zoveel mogelijk hand in hand gaat met de emotionele 
ontwikkeling, de ontwikkeling van creativiteit en de ontwikkeling van de sociale, culturele en 
lichamelijke vaardigheden. De talenten die de kinderen hebben, helpen we ontplooien en 
relevante kennis en vaardigheden worden ontwikkeld. We willen hen die bagage meegeven die 
ze nodig hebben om hun eigen leven vorm te geven.  
We willen op onze school kinderen met een verschillende ontwikkeling, hun eigen uniciteit, zo 
goed mogelijk begeleiden en voorbereiden op de toekomst. Onze school heeft als doelstelling 
het geven van kwalitatief goed onderwijs. Hieronder verstaan we onder meer ernaar te streven 
de leerstof en vaardigheden zó aan te bieden, dat de brede persoonlijkheidsontwikkeling van de 
individuele leerling wordt bevorderd. Een belangrijk aspect van ons onderwijs is verwondering: 
al het leren begint daarmee en we zien het als onze taak om deze verwondering op te roepen, 
te handhaven en erbij aan te sluiten.  
We willen dat kinderen zich zodanig ontwikkelen dat ze vanuit zelfvertrouwen en een positief 
zelfbeeld een constructieve bijdrage willen en kunnen leveren aan de samenleving. Daarvoor 
hebben we niet alleen kennis en vaardigheden nodig, maar speelt ook algemene ontwikkeling 
als mens een belangrijke rol. Ze ontwikkelen op onze school een kritische houding, ze leren om 
zelf te onderzoeken, problemen te verkennen en samen op te lossen. Leren is steeds meer een 
levenslang proces. Daarom vinden we ‘leren leren’ belangrijk in onze school.  
Naast de primaire taak van onze school, het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, is onze 
school ook een leefgemeenschap. De leerlingen krijgen mogelijkheden om hun sociale 
vaardigheden verder te ontwikkelen. We willen de leerlingen leren functioneren in een groep, 
leren voor je rechten op te komen, leren reflecteren en communiceren, feedback geven en 
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ontvangen, leren luisteren naar anderen, leren incasseren, leren rekening te houden met elkaar,  
leren een gemeenschap te vormen waarin ze de regels hanteren die bij deze gemeenschap 
horen; kortom: sociaal gedrag aanleren. De wereld wordt steeds complexer. Voor leerkrachten 
en kinderen is het daarom van belang relaties te zien en te begrijpen.  
 

Hieronder hebben we de missie wat meer specifiek uitgewerkt. 

 

Kennis en vaardigheden 

Cognitieve kennis en vaardigheden: zonder de nodige basiskennis en -vaardigheden hebben 
kinderen weinig kansen in de samenleving. We zien het dan ook als een belangrijke taak van 
onze school om de kinderen die kennis en vaardigheden mee te geven die ze nodig hebben om 
een volwaardig lid van de samenleving te zijn. Sociale kennis en vaardigheden: dat houdt ook in 
dat we ze leren het beste uit zichzelf en uit situaties te halen. Opbrengstgericht werken in de 
brede betekenis vinden we belangrijk in onze school. We vinden het ook belangrijk kinderen te 
leren voor zichzelf op te komen met respect voor anderen en eigen keuzes te maken in hun 
leven.  
 
Een belangrijke vaardigheid vinden we het goed kunnen omgaan met moderne technologie. We 
besteden aandacht aan het ontwikkelen van mediawijsheid zodat kinderen op een respectvolle, 
verantwoorde en selectieve manier kunnen omgaan met de moderne media en technologie. We 
gebruiken de beeldcultuur en de technische mogelijkheden gericht ter verrijking van het 
onderwijs. We leren kinderen de grote hoeveelheid aan informatie en data op een goede manier 
te selecteren en tot een geheel samen te voegen. Het begrijpen van hoe dingen samenhangen, 
vinden wij erg belangrijk. 
 

Samen werken, samen leven 

Kinderen leren op onze school beseffen dat ze deel zijn van een groter geheel en dat ze daar 
medeverantwoordelijkheid voor dragen. Het leren samenwerken en omgaan met verschillen is 
daarbij een van de pijlers. We leren kinderen hoe belangrijk samenwerken en samen leven is en 
wat het betekent om voor anderen het verschil te maken, iets voor anderen te betekenen. We 
schenken daarom aandacht aan sociale en emotionele vaardigheden, zoals goed leren 
samenwerken en communiceren, écht naar elkaar luisteren, respectvol met anderen omgaan, 
tolerantie, accepteren en gebruik maken van verschillen, kunnen uiten van gevoelens, praten 
over hetgeen hen bezig houdt, leren te relativeren met humor. Openheid en acceptatie van elk 
individu wordt in onze school benadrukt: verschillen leren zien als een kans. We willen iedereen 
kansen bieden, op dezelfde manier behandelen. Een aspect van samenwerking is voor ons 
eerlijkheid: durven zeggen wat je vindt op een respectvolle wijze. Ook het durven en willen 
toegeven van fouten speelt daarbij een rol.  
 
Zelfbeeld en zelfstandigheid 

We vinden het erg belangrijk dat kinderen een positief zelfbeeld hebben: de kracht om zichzelf 
te zijn, bewustzijn en zelfinzicht te ontwikkelen. We helpen kinderen vertrouwen te hebben in 
zichzelf en in anderen en verantwoordelijkheid te nemen. We maken de kinderen in 
toenemende mate bewust van het feit dat ze verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen 
handelen en leren. We helpen hen bij het ontwikkelen daarvan, zodat ze in staat zijn om hun 
eigen interesses na te streven. Dat betekent onder meer kunnen reflecteren, kritisch nadenken, 
een eigen mening hebben en die onderbouwen, begrijpen van oorzaken en gevolgen van eigen 
handelen, doorzettingsvermogen, zelfkritiek, kunnen omgaan met tegenslagen, 
incasseringsvermogen, zelfredzaamheid en weerbaarheid, het lef om drempels te nemen.  
We leren hen ontdekken en ervaren waar ze goed en minder goed in zijn. Ze leren de kansen te 
benutten die hun talenten bieden en tevens om te gaan met eigen beperkingen.  
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Omgaan met de omgeving 
We maken onze kinderen bewust van de verantwoordelijkheid die ze hebben voor de 
leefomgeving, zowel in het klein als in het groot: voor andere mensen, voor het milieu, voor de 
natuur, voor het zorgvuldig omgaan met energie. Hiervoor is onder meer betrokkenheid nodig, 
iets willen doen om dingen te verbeteren. Het bevorderen van milieubewustzijn en 
duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van onze missie. Dit leven wij voor als team en we 
spreken elkaar hierop aan. 
 
Samenhangen zien en begrijpen 
We worden in onze tijd overstelpt door enorme hoeveelheden data en informatie. Dat maakt het 
erg lastig om door de bomen het bos te zien, hoofd- en bijzaken te onderscheiden en nieuwe 
betekenisvolle gehelen te maken van al die data. Om dingen goed te kunnen begrijpen is het 
belangrijk dat kinderen samenhangen leren zien. In onze gefragmenteerde wereld is dat niet 
gemakkelijk. Daarom willen we onze kinderen hierbij ondersteunen.  
De werkelijkheid bestaat uit complexe relaties. De problemen waar onze kinderen in de 
toekomst mee te maken krijgen, worden steeds complexer. Daarom vinden we het van belang 
dat ze leren probleemoplossend bezig te zijn. Kortom: als school vinden we het van belang dat 
we kinderen leren denken! Daartoe is het belangrijk dat we een rijke uitdagende leeromgeving 
creëren waarin de ontwikkeling van het creatieve denken mogelijk is. Creatief denken is voor 
ons het scheppend vermogen dat vorm, inhoud en uitdrukking geeft aan ons denken, voelen en 
handelen.  
 
Een leven lang leren 
Leren houdt voor ons veel meer in dan het opslaan van kennis. Leren heeft ook te maken met 
de ontwikkeling van vaardigheden, met gedragsverandering, het leren van 
oplossingsmethoden, het leren toepassen van denk- en leerstrategieën. In onze snel 
veranderende samenleving is levenslang leren een noodzaak. We maken kinderen hiervan 
bewust, onder meer door het als team zelf voor te leven en te blijven inspelen op nieuwe 
ontwikkelingen. We koesteren de verwondering en we leren kinderen open te staan voor en 
nieuwsgierig te zijn naar anderen en naar de wereld om ons heen. We brengen “buiten” naar 
binnen, we sluiten aan bij de actualiteit en we laten kinderen op een boeiende wijze kennis 
maken met de wereld. We willen bij de kinderen het besef ontwikkelen dat je nooit te oud bent 
om te leren en dat leren je kan helpen om te gaan met de snelle veranderingen. Dit houdt voor 
ons niet in: zich aan alles aanpassen en met alles zomaar meegaan, maar ook keuzes leren 
maken. 
 

2.2 Terugblik: wat hebben we in de afgelopen periode bereikt 

2.2.1 Schoolontwikkeling 2015-2019 

 
In het schoolplan 2015-2019 waren de aandachtspunten in onderstaand schema prioriteit. Deze 
punten (doelen) zijn uitgewerkt in de meerjarenplanning. Een samenvatting van de evaluatie 
van dit meerjarenbeleid is geschreven in de tekst onder het schema.  
 

thema doel 

taalleesonderwijs Passende digitale methodiek taal. 

 Methode aanvankelijk lezen/spellen in groep 3. 

 Methode voor voortgezet technisch lezen invoeren. 

Klassenbezoeken/collegiale consultatie Kennis uitwisselen en kwaliteiten delen. 

Cultuureducatie Leerlijn muziek door de school. 

 Leerlijn handvaardigheid en tekenen in school. 

 Plannen van culturele activiteiten. 

Vroeg Voorschoolse Educatie Optimale samenwerking Peuteropvang en basisschool 

Sociaal emotionele ontwikkeling Invoer van een observatie instrument. 
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 Inzet SOVA trainingen in alle groepen. 

Opbrengstgericht werken Resultaten analyseren, vertalen naar plan van aanpak. 

 Jaarlijks maken en interpreteren van trendanalyses. 

Ondersteuning SPPOH Samenwerking optimaliseren en expertise zo goed 
mogelijk benutten. 

 Ondersteuningsplan aanpassen. 

Inzet IB Kwaliteit verhogen door efficiënte inzet (groep 
doorbrekend) 

Specialisme vergroten – LB/L11 Scholing tot cultuurcoördinator of taal- en rekenspecialist  

gesprekkencyclus Plannen en uitvoeren van functionerings- en 
beoordelingsgesprekken 

subsidies Het aanvragen van gelden zodat de onderwijskwaliteit 
kan toenemen. 

huisvesting De bouw van een nieuw pand en in gebruik nemen 

Team ontwikkel traject Natuurlijk leren en boeiend onderwijs krijgt een plek in 
onze school. 

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Opgeruimde school, hygiëne en opknappen plein. 

ICT iPads voor alle kinderen vanaf groep 4 en daarmee 
gepersonaliseerd aanbod met de oefensoftware van 
Gynzy 

  
Onderwijskundig 
 
Taalleesonderwijs  

• Afgelopen jaren hebben we wat betreft het vakgebied taal onderzocht in samenwerking 
met de taalwerkgroep op welke wijze taal (grammatica) of digitale taalmethode past bij 
onze populatie en aanpak in de groep. We hebben bekeken in hoeverre wij aan de hand 
van leerlijnen, met behulp van de digitale mogelijkheden op de iPad, ons taalonderwijs 
vorm en inhoud konden geven. Samen met de taalwerkgroep heeft het team tijdens 
studiedagen, overleggen en bijeenkomsten afspraken gemaakt over de aanpak en 
werkwijze van ons onderwijs op het gebied van spelling en woordenschat.  

• Daarnaast is er gewerkt aan het optimaliseren van de inzet van de oefensoftware van 
Gynzy en deze afstemmen op de onderwijsbehoeften van onze kinderen. In 
samenwerking met Gynzy de mogelijkheden die de oefensoftware biedt zo goed 
mogelijk benutten en daar waar nodig aanpassen of bijstellen. Gynzy blijft in 
ontwikkeling, dat maakt dat wij ook blijven ontwikkelen. 

• In de groepen 3 is de methode LIJN3, een methode voor aanvankelijk spellen en lezen, 
ingevoerd. Doordat de letter centraal staat, leren kinderen vlot lezen en zelf woorden 
maken.  

• Implementatie en borgen van Estafette, de methode voor technisch lezen in de groepen 
4, 5, 6, 7 en 8, waarmee de technische leesvaardigheid verder wordt ontwikkeld en 
onderhouden.  

 
Collegiale consultatie 
Klassenbezoeken en collegiale consultatie met als doel van en met elkaar leren. Hiermee de 
leerkrachtvaardigheden en onderwijskwaliteit verhogen. Leerkrachten wisselen onderling kennis 
uit door in de klas van een collega te kijken en na te bespreken. In de afgelopen periode is één 
of twee keer per jaar een klassenbezoek en/of collegiale consultatie geweest aan de hand van 
een kijkwijzer of leervraag. 
 
Cultuureducatie 

• Leerlijn muziek: Via de CultuurSchakel en Cultuuronderwijs op zijn Haags is de 
afgelopen jaren een impuls gegeven aan het muziekonderwijs op De Vlieger, waarbij 
leerkrachten geschoold zijn om in hun groep muziekles te kunnen geven. In alle groepen 
zijn naar aanleiding van een thema muzieklessen gegeven. Een muziekcoach heeft 
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volgens rooster de lessen bezocht en tips gegeven. Voorafgaand aan ieder thema is 
een teambijeenkomst geweest met lessuggesties en hulp bij de aanpak. 

• Met behulp van de website www.laatmaarleren.nl hebben de leerkrachten handvatten 
gekregen voor een goede en duidelijke doorlopende lijn handvaardigheid en tekenen. 

• Jaarlijks zijn culturele activiteiten als museumlessen of voorstellingen (toneel/orkest) op 
school. 

 
VVE (Vroeg Voorschoolse Educatie) 
De afgelopen jaren is hard gewerkt om de samenwerking met de peuteropvang goed te laten 
verlopen. Zowel de peuterspeelzaalmedewerksters, leerkrachten, IB’er, pedagogisch expert als 
adjunct –directeur en locatieleider overleggen regelmatig in verschillende vormen over: 
samenwerking, kinderen, bijeenkomsten en omgang met ouders, invulling van thema’s, 
bezoeken, gezamenlijke scholing. 
Inmiddels is er een kwaliteitsmap samengesteld, die jaarlijks aanpassingen vraagt. 
 
Sociaal emotionele ontwikkeling 
De afgelopen jaren hebben alle groepen minstens één keer in de schoolloopbaan een sociale 
vaardigheidstraining gedaan, waarmee handvatten worden geboden voor de omgang met 
elkaar. Door deze training met de eigen groep kunnen de geoefende situaties direct binnen de 
klas worden toegepast. We merken dat de training een positief effect heeft op de 
groepsdynamiek. 
Tweemaal per jaar wordt door leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 en de leerlingen van de 
groepen 6 t/m 8 de SCOL (Sociale Competentie Observatie Lijst) ingevuld. Hiermee wordt het 
(sociale) welbevinden van de leerlingen in kaart gebracht en geeft het de leerkracht inzicht in 
welke leerlingen mogelijk extra aandacht behoeven.    
 
Zorg 
 

Opbrengstgericht werken 
Tijdens de groepsbesprekingen (drie keer per jaar) worden alle 
behaalde toets resultaten door de leerkracht in overleg met de 
intern begeleider geanalyseerd. De uitkomst van de analyse leidt 
tot een plan van aanpak.   
 

Inzet IB 
Door jaarlijks opnieuw te bekijken hoe de kennis van interne begeleiding zo goed mogelijk kan 
worden ingezet, wordt optimaal gebruik gemaakt van hun kwaliteit m.b.t. zorg en begeleiding 
van kinderen of leerkrachten.  
 

Personeel 
 
LB/L11 
Erkenning van specialisme heeft geleid tot een rekenspecialist, taalspecialist, cultuur- en ICT 
coördinator. Dit met als doel het onderwijs op de verschillende vakgebieden zo goed mogelijk te 
blijven ontwikkelen. Deze leerkrachten (specialisten) hebben de L11 schaal. Zij zullen “trekker” 
zijn van hun eigen specialisme, zijn op de hoogte van vernieuwingen en maken samen met de 
directie het beleid.   
 
Gesprekkencyclus 
Afgelopen periode zijn functioneringsgesprekken, voortgangsgesprekken en 
beoordelingsgesprekken gevoerd met als doel het persoonlijk welbevinden en ontwikkeling te 
stimuleren.  
 
 
 
 

http://www.laatmaarleren.nl/
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Financieel 
 

Subsidies 
Verkregen subsidies via Haagse Educatieve Agenda (HEA), 3SO, innovatieve projecten in Den 
Haag en Cultuurschakel om zo de VVE, leerlijn muziek, SOVA trainingen, iPads en Gynzy te 
kunnen financieren.  
 
Huisvesting 
Als dependance is naast het hoofdgebouw een nieuw pand gekomen waarin een groot deel van 
onze groepen les krijgt. Het mooie pand is licht, ruim en met vrolijke kleuren en nodigt uit tot 
samen leren, zowel in de klassen als in de hallen.  
 
Kwaliteitsbeleid 
 
WMK 
Afgelopen jaren heeft het team vragenlijsten ingevuld van “Werken Met Kwaliteit”: zorg en 
personeelsbeleid. De uitkomst is met het team gedeeld en heeft geleid tot het maken van 
afspraken.  
 
Team ontwikkeltraject  Natuurlijk Leren en Boeiend onderwijs  
Gedurende dit traject zijn team en directie met elkaar in gesprek geweest over onderlinge 
communicatie en vernieuwende werkvormen in het onderwijs waarbij kinderen aangesproken 
worden op hun talenten en kwaliteiten.  
 

Ouderenquête – benoemde acties inzetten en borgen 
1. Opruimen van de school  

Veel aandacht is besteed aan het netjes houden van de school. De meubels, tassen, 
jassen en materialen hebben vaste plekken, wat maakt dat het overzichtelijk is voor 
kinderen en leerkrachten.  

2. Hygiëne  
Blijft een punt van aandacht. De wc’s worden dagelijks, indien nodig meerdere malen, 
schoongemaakt. Er worden jaarlijks extra schoonmaakmomenten met ouders gepland 
en uitgevoerd. 

3. Plein  
Het groene plein is gerealiseerd en een schaduwplek boven de zandbak op het 
kleuterplein. Er zijn veel buitenspeelmogelijkheden rondom de school. Over het gebruik 
van de pleinen zijn afspraken gemaakt.  

 

ICT 
 
In de kleutergroepen werken kinderen en leerkrachten met een touchscreen, een flexibel 
scherm wat ook als tafelmodel gebruikt kan worden. Dit touchscreen wordt ingezet bij 
activiteiten met de hele groep, in kleine groepen of individueel.   
Voor de kinderen in groep 3 is een aantal iPads aangeschaft, wat maakt dat een deel van de 
groep extra oefeningen met betrekking tot het lezen of rekenen kan doen op de iPad. 
In de groepen 4, 5, 6, 7 en 8 hebben alle kinderen een eigen iPad en werken onder andere met 
de oefensoftware van Gynzy. Door het werken op de iPad is de verwerkingsstof nauwkeurig 
afgestemd op de onderwijsbehoeften van de kinderen. De inzet van de IPad kan nog meer 
ontwikkeld worden. De computer wordt in deze groepen ingezet voor de programma’s “Bloon” 
en “flits”, presentaties of het maken van verslagen.  
Aandachtspunt blijft “mediawijsheid”, kinderen leren hoe om te gaan met WhatsApp, Snapchat 
en Instagram.  
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2.3 Stand van zaken 

 
2.3.1 sterkte/zwakte analyse 
 

 STERKTEN ZWAKTEN 
 
 
 
 
 
 

- Centrale ligging in de wijk 
- Werken met de iPad en de 

oefensoftware van Gynzy 

- Meer- en hoogbegaafdenbeleid 
- Nieuw gebouw -> ’t Vliegveld 
- Schoolplein(en) 
- identiteit 
- Heldere zorgstructuur en zorg 
- Onderwijs in muziek 
- Resultaten en opbrengsten zijn 

goed 
- Team heeft onderwijsinhoudelijk 

veel kennis 
- Onderwijsaanbod -> wij geven 

goed onderwijs 
- Vakleerkrachten gym 
- Kleine groepen 
- Betrokken leerkrachten -> kind 

centraal 
- Activiteiten als Kerst, Sint, 

Projecten en schoolreis worden 
goed georganiseerd 

- Website en social schools 3.0 

 
- Uitstraling (hoofdgebouw, 

inrichting/meubilair, materialen) 
- (Kennis van) de doorgaande leerlijn 

(om juiste focus aan te kunnen 
brengen) 

- Aanzet Natuurlijk Leren & boeiend 
onderwijs -> toepassen van 
activerende didactiek 
(samenwerken, zelfstandigheid, 
verschillende leerstrategieën) 

- Vastleggen en borgen van 
afspraken  

- Gebruik verouderde methoden 

 BEDREIGINGEN KANSEN 

  
- Teruglopend leerlingaantal  
- Lege lokalen 
- Financiële situatie 
- Groepsgrootte 
- Veel basisscholen in de buurt 

(concurrentie) 
- Belangstellingspercentage uit de 

wijk 
- Wisselingen binnen directie en 

team 
- Verouderde SEO methode 

 

- Professionele cultuur in team 
- Kind-gesprekken voeren 
- Collegiale consultatie 
- Optimaal inzetten van iPad 

(multimedia/mediawijsheid) 

- Kinderen en ouders betrekken bij 
het onderwijsleerproces 

- Kansengelijkheid-> ook kinderen 
met een etnische achtergrond 
“hoog” verwachtingen (en uitstroom) 

- NT2 onderwijs 
- Groeps-doorbrekend en 

gepersonaliseerd onderwijs 
- Samenwerking SPPOH, aanvragen 

en inzetten arrangementen 
- Didactisch werkplan 

 

 

Belangrijkste sterkten van de school: 

- Werken met de iPad en de oefensoftware van Gynzy 
- Nieuw gebouw ’t Vliegveld en schoolpleinen  
- Heldere zorgstructuur  

- Resultaten en opbrengsten zijn goed  

- Goed onderwijsaanbod, betrokken leerkrachten, kind centraal  
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Zaken die aandacht nodig hebben en nog ontwikkeld kunnen worden: 
- Uitstraling (hoofdgebouw, inrichting/meubilair, materialen) 
- (Kennis van) de doorgaande leerlijn (om juiste focus aan te kunnen brengen) 
- Aanzet Natuurlijk Leren & boeiend onderwijs -> toepassen van activerende didactiek 

(samenwerken, zelfstandigheid, verschillende leerstrategieën) 
- Vastleggen en borgen van afspraken  
- Vervangen van verouderde methoden 

2.4 Vooruitblik: wat komt er op ons af 

Hieronder samengevat de belangrijkste bedreigingen en kansen voor de komende periode.  
 
Bedreigingen: 

- Teruglopend leerlingaantal  

- Financiële situatie 

- Veel basisscholen in de buurt (concurrentie) 

- Wisselingen binnen directie en team 

- Belangstellingspercentage in de wijk 

Kansen: 
- Professionele cultuur in team 
- Kind-gesprekken voeren 
- Kinderen en ouders betrekken bij het onderwijsleerproces 
- Groeps-doorbrekend en gepersonaliseerd onderwijs 
- Didactisch werkplan 

2.4.1 Ontwikkelingen in de omgeving van de school 

 

Krimp: De wijk Ypenburg heeft te maken met vergrijzing van de wijk. Dit zorgt 
automatisch voor een krimp op school. Er worden minder kinderen geboren en daardoor 
ook minder kinderen aangemeld.  
Populatie: langzaam verandert de populatie van de wijk en daarmee de populatie op school, 
meer verschillende nationaliteiten zijn in de school, zoals Marokkaans, Chinees, Pools, Japans, 
Indiaas en Antilliaans.  
Lerarentekort: landelijk en vooral in de grote steden, zijn er te weinig leerkrachten voor de 
kinderen en de groepen. Dit is van invloed op de onderwijskwaliteit en de werkdruk.  
Peuteropvang: in samenwerking met Stichting Rijswijkse Kinderopvang vormt De Vlieger met 
UP, de Vroeg Voorschoolse Educatie. De meeste peuters komen, als zij 4 jaar worden, naar 
onze school. De wet “Harmonisatie” brengt met zich mee dat er minder kinderen gebruik maken 
van de peuteropvang, wat maakt dat er minder kinderen zullen doorstromen naar De Vlieger.  
Ontwikkelingen in het onderwijs: Het ministerie van onderwijs heeft in het rapport Onderwijs 
2032 advies gedaan over de gewenste en noodzakelijke veranderingen die op 
het basisonderwijs dringend moeten gebeuren. 
Drie hoofdlijnen uit het advies: 
• Een vaste basis aan kennis en vaardigheden, waarbij vakoverstijgend leren, 
denken en werken essentieel zijn voor het maatschappelijk functioneren van 
leerlingen. De samenleving en de arbeidsmarkt doen een steeds groter beroep op 
die kennis en vaardigheden. Vakoverstijgende vaardigheden staan niet op zichzelf, ze krijgen 
pas betekenis in relatie tot vak inhouden. 
• Dat wat scholen moeten aanbieden wordt beperkt tot een kern van kennis en vaardigheden. 
Zo krijgen scholen ruimte om die kern voor hun leerlingen te verdiepen of te verbreden en hun 
onderwijsaanbod te laten aansluiten bij de mogelijkheden en de interesses van hun leerlingen 
en bij hun visie. 
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• Persoonlijke ontwikkeling staat meer centraal: scholen stimuleren leerlingen om te leren leren, 
kritisch te denken en te creëren. Leerlingen vormen zich als persoon door hun identiteit, hun 
creativiteit en een gezonde leefstijl te ontwikkelen. 
 
Er wordt in onderwijsland gesproken over 21st Century skills. De discussie die gaande is, 
is hoe we onze kinderen gaan voorbereiden op een toekomst die we niet kennen. Kinderen 
worden opgeleid voor beroepen die nu nog niet eens bestaan en de ontwikkelingen op ICT-
gebied volgen elkaar heel snel op. Dat vraagt van kinderen andere kennis en vaardigheden, 
zoals onderzoeken, samenwerken en probleem oplossen. Dit heeft invloed op het 
onderwijsprogramma en de kijk op onderwijs. De vraag: ‘Wat hebben kinderen nodig om goed 
opgeleid te worden voor de toekomst?’ speelt hierbij een grote rol. Hier denkt De Vlieger actief 
over na en geeft hier onder andere inhoud aan door gepersonaliseerd leren met Gynzy op de 
iPad. De Vlieger wil voor schoolplan 2019-2023 toekomstgericht onderwijs aan kinderen bieden 
zodat zij een stevige basis hebben voor de toekomstige arbeidsmarkt. 

2.4.2 Ontwikkelingen binnen de school  

 

Het tekort aan leerkrachten op de arbeidsmarkt brengt met zich mee dat leerkrachten 
gemakkelijk van baan wisselen. Gevolg hiervan is dat binnen De Vlieger leerkrachten een 
nieuwe uitdaging vonden. De samenstelling van het team is in korte tijd veranderd.  
Daarnaast verandert de structuur binnen directie en interne begeleiding, in één directeur en één 
adjunct directeur en twee intern begeleiders. Deze ontwikkeling maakt dat er weer opnieuw 
afspraken worden gemaakt over de verdeling van de taken.  
In samenwerking met SPPOH (Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden) wordt 
Passend Onderwijs een integraal onderdeel van de school, zodat optimaal kan worden 
afgestemd op de onderwijs- en ontwikkelingsbehoeften van alle kinderen op De Vlieger. Met het 
School Ondersteuningsprofiel (SOP) als basis wil de school specifieke zorg en arrangementen 
meer gaan inzetten en begeleiden.  
Komende tijd dient de school in te gaan zetten op profilering om daarmee meer kinderen in de 
groepen te realiseren. Het is de bedoeling dat het belangstellingspercentage vanuit de wijk voor 
onze school wordt vergroot. Hiervoor komt een plan van aanpak in schooljaar 2019-2020.  

2.5 Wat willen we in de komende periode bereiken 

 
In deze paragraaf wordt beschreven welke ambities de school heeft voor de komende 4 jaar. 

2.5.1 Ambities en strategische beleidsdoelen van Lucas Onderwijs 

In 2017 is in dialoog met alle geledingen binnen en rond Lucas Onderwijs een koers uitgezet 
waarin elke Lucasschool zich kan herkennen. Een duidelijke bandbreedte met alle ruimte voor 
eigen verantwoordelijkheid. De invulling van die bandbreedte gaan we per school terugzien in 
het schoolplan voor de jaren 2019 – 2022.  
 
We gaan werken aan vijf hoofdthema’s die het hart van ons onderwijs raken.  

1. Doorlopende lijnen van PO-VO & IKC; 
o Elke school vindt een passende samenwerkingsvorm om doorgaande lijnen te 

borgen. 
2. Toekomstgericht onderwijs; 

o In 2022 werken leerlingen in wisselende samenstelling aan persoonlijke doelen 
in nauwe samenwerking met hun leraren/coaches; indien nodig worden de 
primaire en secundaire processen daarop aangepast.  

o In 2022 zijn al onze leerlingen in staat om zich te ontwikkelen tot wereldburgers, 
als kritische leden van een internationale samenleving die samen met anderen 
tot creatieve oplossingen kunnen komen voor een diversiteit aan problemen. 

3. Passend Onderwijs; 
o Onderwijs op maat, passend bij de leerling. Daartoe hebben we verbeterd  

a. de doorontwikkeling van groeps- en methode-doorbrekend werken.  
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b. leerlijnen op maat. 
c. doorstroommogelijkheden binnen het VO en we blijven daaraan werken.  

4. Toekomstgericht Personeelsbeleid 
o We professionaliseren continue en dragen zorg voor de duurzame inzetbaarheid 

van medewerkers 
5. (Be)sturingsfilosofie. 

o In dialoog komen we tot een zienswijze op sturing in verbinding met de 
kernwaarden van Lucas Onderwijs 

o De sturingsfilosofie uit zich in taal over de wijze (houding/gedrag) waarop alle 
verantwoordingsniveaus in de organisatie sturen. Elke verantwoordelijkheidslaag 
kan concreet aangeven hoe uiting aan de sturing wordt gegeven.   

2.5.2 De ambities en strategische beleidsdoelen van onze school 

 

Onze school maakt deel uit van Lucas Onderwijs. De ambities en strategische doelstellingen 
van Lucas Onderwijs vormen de context en de kaders voor onze schoolontwikkeling.  
 

onze ambities: 

• Ons onderwijs optimaliseren en daarmee afstemmen op onderwijsbehoeften, kwaliteiten 
en talenten van onze kinderen  

• Aandacht houden voor de goede zorgstructuur 

• Ontwikkelen, vorm en inhoud geven aan het didactisch werkplan 

• Zorgvuldige analyse van gegevens en resultaten als basis voor handelingsgericht 
werken 

• Optimaliseren ouderbetrokkenheid  

• Ouders en kinderen betrekken bij het onderwijsleerproces 

• Verder ontwikkelen van onderwijs op de iPad en gepersonaliseerd leren 

• Doorlopende individuele leerlijnen voor ieder kind realiseren 

• Professionele cultuur en leergemeenschap 
 

onze strategische beleidsdoelstellingen  
1. Doorlopende lijnen PO/VO &IKC 
Wij werken samen met de peuteropvang in de vorm van VVE om daarmee de overgang 
naar de kleutergroep te vergemakkelijken. Ook is er een samenwerking met de VO scholen 
in de omgeving van De Vlieger, daar waar onze leerlingen naar uitstromen. Zowel voor de 
peuters als voor de kinderen in groep 8 wordt de overgang begeleid en is er een warme 
overdracht. 
2. Toekomstgericht onderwijs; 
In gesprek met onze kinderen weten de leerkrachten welke talenten en kwaliteiten de 
kinderen bezitten en helpen hen deze zo goed mogelijk verder te ontwikkelen. Daarnaast 
wordt aan de hand van gegevens en resultaten afgestemd op het niveau en 
onderwijsbehoeften van het kind. Kind-gesprekken en het werken met de iPad zijn de eerste 
stappen naar toekomstgericht onderwijs. Dit gaan we verder uitbouwen.  
3. Passend Onderwijs; 
In samenwerking met SPPOH willen we het onderwijs aan onze kinderen nog meer op maat 
maken. Een start is gemaakt met de ontwikkeling van het didactisch werkplan naar 
aanleiding van de analyse van (toets) resultaten. 
4. Toekomstgericht Personeelsbeleid 
We hechten veel waarde aan het welbevinden van de leerkrachten. Door in gesprek te 
gaan, oog te hebben voor talent en kwaliteiten te benutten in de school, willen we dat 
leerkrachten zich gezien en erkend voelen.  
5. (Be)sturingsfilosofie;  
Gezamenlijke verantwoordelijkheid en het uitdragen van onze kernwaarden in ons gedrag 
als basis van ons handelen, dat is waar wij voor staan. 
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2.6 Onze voornemens voor de komende vier jaar 

2.6.1 Analyse en conclusie: waar gaan we aan werken 

 

Op basis van hetgeen in de vorige paragrafen staat geschreven, kunnen we in deze paragraaf 
beschrijven wat voor onze basisschool, PCBS De Vlieger, de komende jaren belangrijke 
aandachtspunten zijn om aan te werken.  
Gezien de sterkte- en zwakte analyse, ontwikkelingen die op ons afkomen, de ambities van 
Lucas Onderwijs en De Vlieger, wordt bij voorrang opgepakt: 

• Gepersonaliseerd leren met behulp van de iPad en de oefensoftware van Gynzy. 

• Samenwerken met ouders en ouderbetrokkenheid optimaliseren. 

• Onderwijsaanbod afstemmen op de veranderende populatie. 

• Uitbreiden van de kennis van doorgaande (individuele) leerlijnen. 

• Aandacht voor goede zorgstructuur en samen met SPPOH zorgvuldig afstemmen op 
onderwijsbehoeften.  

• Aanzet Natuurlijk Leren & boeiend onderwijs, daarbij het toepassen van activerende 
didactiek (samenwerken, zelfstandigheid, verschillende leerstrategieën). 

• Ontwikkelen, vorm en inhoud geven aan het didactisch werkplan 

• Uitstraling (hoofdgebouw, inrichting/meubilair en materialen). 

• Plan ter profilering van de school. 

• Professionalisering van het team en doorgroeien naar leergemeenschap. 

• Toekomstgericht personeelsbeleid. 

• Vastleggen en borgen van afspraken. 
 
2.6.2 De speerpunten voor ontwikkeling 
 
Uit bovenstaande vloeien de volgende speerpunten met betrekking tot de schoolontwikkeling 
voort: 
 
Speerpunt 1: 
Doorgaan met ontwikkelen van gepersonaliseerd leren met behulp van de iPad en 
oefensoftware van Gynzy. 
Middels kind gesprekken inspelen op de talenten en kwaliteiten van de kinderen en daarmee 
afstemmen op de onderwijsbehoeften. Onderwijsaanbod nauwkeurig aan laten sluiten bij wat 
het kind nodig heeft.  
 
Speerpunt 2: 
Samenwerken met ouders en de ouderbetrokkenheid optimaliseren. 
In gesprek met ouders hen zoveel mogelijk betrekken bij het onderwijsleerproces van hun 
kind(eren) en daarin transparant communiceren (ouders op de hoogte houden). 
 
Speerpunt 3: 
Onderwijsaanbod afstemmen op de veranderende populatie. 
Methodiek, werkwijze en leerstof aanpassen of vernieuwen. Invoeren van het vak Engels in de 
groepen 1 t/m 8, implementatie taalmethode en groepsdoorbrekend leerstofaanbod.  
 
Speerpunt 4:  
Handelingsgericht werken, analyseren van resultaten en deze verwerken in een didactisch 
werkplan. 
Het planmatig werken is essentieel voor een doorgaande leerlijn passend bij de ontwikkeling 
van onze kinderen.  
 
Speerpunt 5: 
Plan ter profilering van de school, waarbij de uiterlijke uitstraling wordt meegenomen. 
Dit met als doel het belangstellingspercentage uit de omliggende wijken te verhogen. 
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3. Onderwijskundig beleid 

 

3.1 Opdracht vanuit het wettelijk kader (WPO/WVO) 
 

De beschrijving van het onderwijskundig beleid omvat in elk geval: 

a. de uitwerking van de wettelijke voorschriften betreffende de uitgangspunten, de doelstelling 
en de inhoud van het onderwijs, 

b. de door het bevoegd gezag in het schoolplan opgenomen eigen opdrachten voor het 
onderwijs in een onderwijsprogramma,  

c. het pedagogisch-didactisch klimaat en het schoolklimaat, en  

d. het zorgdragen voor de veiligheid op school, bedoeld in artikel 3b. 

(WPO art. 12.2 / WVO art. 24.2) 

3.1.1 Uitgangspunten en doelstellingen onderwijskundig beleid Lucas Onderwijs 

Lucas Onderwijs stelt zijn scholen in staat en stimuleert hen het best denkbare onderwijs te 
bieden, opdat iedere leerling zich kan ontwikkelen tot een zelfbewuste, verantwoordelijke en 
kansrijke burger. Lucas Onderwijs geeft dat vorm door samen te werken: 

• vanuit waarden (respect, naastenliefde, genade, ontwikkeling en bezieling), in oorsprong 
ontleend aan de traditie van de christelijke geloofsgemeenschap; 

• aan aantrekkelijk onderwijs dat zich onderscheidt door ontwikkeling, aandacht voor 
kwaliteit, goede zorg voor de medewerkers en solidariteit met kansarmen; 

• in actief partnerschap met de maatschappelijke omgeving; 
• met ruimte voor diversiteit van de scholen. 

Lucas Onderwijs is in omvang en diversiteit uniek. Voor de komende jaren heeft de stichting 
opnieuw koers bepaald en daarmee ingespeeld op bestuurlijke, politieke, technische en 
maatschappelijke ontwikkelingen die hun uitwerking hebben op het onderwijs. Deze koers is 
gebaseerd op: 

- De verwachting dat er een toenemende vraag zal zijn naar zorg op maat voor elk kind 
op basis van vraag gestuurd en integraal aanbod waarin het kind meer centraal staat 
dan de leerling.  

- Het creëren van kansengelijkheid en interculturaliteit, door in te zetten op het 
wegwerken van onderwijsachterstanden. 

- De aandacht voor Mediawijs ICT-gebruik wat het leren en onderwijzen moet 
ondersteunen, zodat kinderen en leerkrachten de voordelen van technologie benutten 
(rekening houdend met privacy).  

- De vraag naar leraren (lerarentekort) en het imago van de sector wat maakt dat de 
continuïteit en de kwaliteit van het onderwijs onder druk staat.   

- Het kunnen onderscheiden van scholen wat betreft het onderwijsconcept en kwaliteit. 
Het bieden van inzicht aan ouders over de ontwikkeling hun kind.  

- Het veranderde toezicht van de inspectie, waarbij door de inspectie het schoolbestuur 
aangesproken wordt op de kwaliteit van de scholen.  

 

3.1.2 Strategische doelstellingen  

 

De “koersbeweging 2022” van Lucas Onderwijs omschrijft op het gebied van onderwijsbeleid de 
volgende drie Koersthema’s: 
1) doorlopende lijnen,  
2) toekomstgericht onderwijs  
3) passend onderwijs 
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Lucas Onderwijs in 2022: 
- biedt in doorlopende leerlijnen onderwijs aan voor kinderen van 0 tot 18 jaar 
- werken leerlingen in wisselende samenstelling aan persoonlijke doelen in nauwe 

samenwerking met hun leraren/coaches; indien nodig worden de primaire en secundaire 
processen daarop aangepast. 

- kunnen Lucas leerlingen een gedifferentieerd diploma halen 
- wordt getoetst op een passende wijze ter verbetering van het leerproces van iedere 

leerling 
- is gepersonaliseerd leren in een juiste balans vertaald naar vormen van behoefte-

gestuurd onderwijs, differentiatie, curriculumherziening en internationalisering 

- al onze leerlingen zijn in staat om zich te ontwikkelen tot wereldburgers, als kritische 
leden van een internationale samenleving, die samen met anderen tot creatieve 
oplossingen kunnen komen voor een diversiteit aan problemen 

3.1.2 Visie en uitgangspunten van onze school 

Op onze basisschool helpen wij de kinderen ontwikkelen tot zelfstandige individuele mensen. 
Dit binnen een veilige schoolomgeving zowel op sociaal, psychisch als fysiek gebied. Middels 
ons onderwijsaanbod, waarmee wij voldoen aan de kerndoelen, zorgen wij voor een 
ononderbroken ontwikkelproces van alle kinderen. Alle kinderen van 4 t/m 12 jaar, ongeacht 
hun achtergrond of geloofsovertuiging, zijn bij ons op school welkom.  

 

Onderwijs is voortdurend in beweging onder invloed van maatschappelijke veranderingen. Onze 
school wil een lerende organisatie zijn. Dat betekent dat we vanuit onze visie op kinderen en 
onderwijs voortdurend aan het leren zijn van en met collega`s en de kinderen. We zien onze 
schoolorganisatie als een organisatie die gericht is op het voeren van een eigen beleid en 
vanuit een open houding naar de (veranderende) omgeving. 
Aandacht besteden aan deskundigheid is dan ook voor ons erg belangrijk. Vernieuwing is voor 
ons geen doel op zich maar gericht op continue verbetering. Dat heeft onder meer 
consequenties voor de kwaliteitszorg. We voeren een actief kwaliteitsbeleid gericht op 
verbetering van het onderwijs en de organisatie. Dat betekent dat we systematisch werken aan 
de interne kwaliteitszorg op onze school: we willen goede opbrengsten behalen. Wij zien ieder 
mens en ieder kind als uniek. Door samenwerken leren we van elkaar en met elkaar, in 
praktische en emotionele zin. Er is aandacht voor het welbevinden en plezier van de leerling. 
We hechten er veel waarde aan dat mensen elkaar waarderen en respecteren. 
Iedereen leert dagelijks en ontwikkelt zich gaandeweg. Mensen maken voortdurend keuzes; als 
school helpen en ondersteunen wij hierbij door de dialoog aan te gaan. Mensen verschillen van 
elkaar in aanleg, interesses, karakter, enz. Ons onderwijs sluit zoveel mogelijk aan op die 
verschillen en vindt variëteit in leren vanzelfsprekend. De samenleving verandert voortdurend 
en mensen veranderen mee. Onze school speelt zoveel als mogelijk in op deze veranderende 
samenleving. 
 

Uitgangspunten van ons onderwijs staan uitgewerkt bij onze missie in hoofdstuk 2 van dit 
schoolplan. Hieronder een samenvatting hiervan:  

• We zien het als een belangrijke taak van onze school om de kinderen die kennis en 
vaardigheden mee te geven die ze nodig hebben om een volwaardig lid van de 
samenleving te zijn. We vinden het ook belangrijk kinderen te leren voor zichzelf op te 
komen met respect voor anderen en eigen keuzes te maken in hun leven. 

• We leren kinderen hoe belangrijk samenwerken en samen leven is en wat het 
betekent om voor anderen het verschil te maken, iets voor anderen te betekenen.  

• We vinden het erg belangrijk dat kinderen een positief zelfbeeld hebben: de kracht om 
zichzelf te zijn, bewustzijn en zelfinzicht te ontwikkelen. We helpen kinderen 
vertrouwen te hebben in zichzelf en in anderen en verantwoordelijkheid te nemen. We 
maken de kinderen in toenemende mate bewust van het feit dat ze 
verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen handelen en leren. 
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• We maken onze kinderen bewust van de verantwoordelijkheid die ze hebben voor de 
leefomgeving, zowel in het klein als in het groot: voor andere mensen, voor het milieu, 
voor de natuur, voor het zorgvuldig omgaan met energie. 

• Om dingen goed te kunnen begrijpen is het belangrijk dat kinderen samenhangen 
leren zien. Daarom willen we onze kinderen hierbij ondersteunen.  

• De problemen waar onze kinderen in de toekomst mee te maken krijgen, worden 
steeds complexer. Daarom vinden we het van belang dat ze leren probleemoplossend 
bezig te zijn. Kortom: als school vinden we het van belang dat we kinderen leren 
denken! Daartoe is het belangrijk dat we een rijke uitdagende leeromgeving creëren, 
waarin de ontwikkeling van het creatieve denken mogelijk is. 

3.2   De organisatie van het onderwijsleerproces binnen de school 

Organisatie 
Onze school kent een leerstofjaarklassensysteem, vanaf groep 3 zijn er homogene groepen. Er 
is één combinatiegroep in de bovenbouw. De kleutergroepen zijn heterogeen samengesteld, 
kinderen vanaf 4 tot en met 6 jaar zitten samen in één groep (groep 1/2). Ieder leerjaar heeft 
minimaal 2 parallelgroepen.  De leerkrachten van de parallelgroepen werken samen, zodat het 
leerstofaanbod op elkaar is afgestemd en een doorgaande lijn gewaarborgd wordt.  
In iedere groep staan niet meer dan twee leerkrachten. Deze worden ondersteund door interne 
begeleiding. De school heeft een intern begeleider voor de onderbouw en een intern begeleider 
voor de bovenbouw. De intern begeleiders zijn verantwoordelijk voor de leerlingenzorg. Zij 
zorgen voor een goede opbouw en aansturing van de leerlingenzorg in het algemeen.  
De directie bestaat uit een directeur en adjunct-directeur. 
De ICT –coördinator regelt zowel de beleidsmatige als praktische zaken rondom het gebruik 
van de computers en iPads door de kinderen op onze school.  
Wanneer kinderen uit de groep voor een kortere periode intensieve hulp nodig hebben, wordt er 
een handelingsplan opgesteld en samen met de Remedial Teacher uitgevoerd. Indien blijkt dat 
kinderen meer behoefte hebben aan extra uitdaging, kan deze worden aangeboden in de 
verrijkingsgroepen Kite en Aviador door de coördinator meer – en hoogbegaafden.  
 
Overleg 
Binnen de school zijn verschillende overlegvormen die maken dat iedereen op de hoogte is en 
waardoor het beleid en de dagelijkse gang van zaken wordt besproken en nieuw beleid wordt 
gemaakt. Zo zijn er o.a. teamvergaderingen, bouwvergaderingen, parallel overleggen, 
zorgvergaderingen en ICT overleg. 
 
Vakleerkrachten  
Goed bewegingsonderwijs vinden wij belangrijk bij ons op school. Voor alle groepen is een 
vakleerkracht bewegingsonderwijs. De vakleerkracht geeft de groepen 3 t/m 8 wekelijks 2 maal 
3 kwartier gymles. Ook voor de kleutergroepen zijn gymlessen van de gymleerkracht 
ingeroosterd. De kleuters krijgen wekelijks een half uur gym van de gymleerkracht. Op de 
andere dagen geeft de groepsleerkracht de gymles. Om het muziekonderwijs mede inhoud en 
vorm te geven hebben wij naast de muzieklessen van de groepsleerkracht, een 
muziekleerkracht. Zij geeft iedere groep één keer in de twee weken 3 kwartier muziekles.  
 
Samenwerken 
Wij stimuleren het samenwerken binnen de school, niet alleen binnen de groep, maar ook met 
andere (leeftijd)groepen samen. Ieder groep is gekoppeld aan een andere groep. Op 
afgesproken momenten werken de kinderen in de groepen samen aan een project of oefenen 
zij met de aangeboden leerstof.  
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3.3 De inrichting van het onderwijsleerproces binnen de groep 

Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces 
kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen. 

 

3.3.1. Onderwijstijd 

Wij voldoen aan de wettelijk verplichte uren en hebben hier onderling afspraken over gemaakt, 
zodat iedereen zijn of haar rooster indeelt volgens de klokurentabel. Op die manier gaan wij 
efficiënt met de beschikbare leertijd om.  

De lestijd van de groepen 1 t/m 4 is 25 ½ uur per week, in de groepen 5 t/m 8 is dit 25 uur en 45 
minuten per week. Op jaarbasis betekent dat in de onderbouw 980 uur en in de bovenbouw 990 
uur lesgebonden tijd.  

Op onze school willen we de leertijd effectief besteden, omdat we beseffen 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 om zich de leerstof eigen te 
maken. We werken vanuit een lessentabel, een weekoverzicht en een dag voorbereiding. In 
principe trachten we alle leerlingen in acht jaar de einddoelen basisonderwijs te laten halen. 
Door met een strak pauzerooster te werken en een dagplanning te hanteren maken we effectief 
gebruik van onderwijstijd.  

Aandachtspunten voor onderwijstijd zijn: 
- De leerkrachten beschikken over een jaar-, week- en dagrooster  
- De leerkrachten hanteren de afspraken rondom effectieve leertijd in relatie tot de 

omvang van de groepen. 
- De leerkrachten variëren de hoeveelheid lesstof afhankelijk van de onderwijsbehoeften 

van de kinderen 
 
3.3.2 Het didactisch handelen 

De leerkrachten spreken verwachtingen uit, zijn voorspelbaar in hun gedrag, hanteren een 
systeem voor uitgestelde aandacht en bereiden alle activiteiten goed voor. 

De leerkrachten op onze school werken met het GIP model (Groeps- en Individueel gericht 
Pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht.) Ze zorgen voor een pedagogisch 
klimaat dat leren mogelijk maakt; de leerlingen zijn actief en betrokken. Ook zorgen ze voor 
structuur in de uitleg en de opdrachten. De leerkrachten laten zien dat zij hoge verwachtingen 
van de leerlingen hebben. Ze benutten de onderwijstijd effectief door een efficiënte 
lesuitvoering. Ze stemmen de instructie, opdrachten en onderwijstijd af op de behoefte van het 
individu en groepen leerlingen. Het didactisch handelen van de leerkrachten stelt leerlingen in 
hoge mate in staat om te leren. Dit bereiken zij door het onderwijs af te stemmen op de 
onderwijsbehoeften van de leerlingen en coöperatieve werkvormen te hanteren. Bovendien 
wordt de werkwijze van Boeiend onderwijs (meervoudige intelligentie, vormgevers en 
denkgewoonten) ingezet, waarbij kinderen worden aangesproken op hun kwaliteiten en 
talenten.  
In de groepen 4 t/m 8 werken de leerlingen op de iPad met de oefensoftware van Gynzy. Deze 
manier van werken zorgt ervoor dat er nauwkeurig afgestemd kan worden op wat een leerling 
nodig heeft. Voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen wordt de basisstof ingekort en verrijkt 
met plusboekjes en verdiepingsstof uit de mini Kite, Kite- en Aviador-groep. Leerlingen die 
moeite hebben met de leerstof krijgen verlengde instructie in de groep. Sommige leerlingen 
krijgen extra ondersteuning buiten de groep in de vorm van RT.  
 

Aandachtspunten voor ons didactisch handelen zijn: 
- Onderwijsaanbod nauwkeuriger afgestemd – leerlijnen volgen in plaats van methode. 
- coöperatieve werkvormen optimaal inzetten en daarmee de betrokkenheid van de 

kinderen blijven vergroten.  
- Inventariseren wat we behouden van Boeiend Onderwijs in de school en dit verder 

ontwikkelen. 
- feedback geven zowel aan de groep als individueel staat centraal 
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3.3.3. Zicht op ontwikkeling en begeleiding 

De leerkrachten houden m.b.v. toetsen, observaties, leerlingenwerk en gesprekken goed zicht 
op de ontwikkeling van de leerlingen.  
Op groepsniveau en individueel niveau houden leerkrachten de cognitieve en sociaal-
emotionele ontwikkeling van leerlingen bij. Na iedere toets periode worden de resultaten 
geanalyseerd en geëvalueerd. Deze gegevens worden verwerkt in ons leerlingen 
administratiesysteem Esis. Bovendien worden de bevorderende en de belemmerende factoren 
per kind beschreven, de onderwijsbehoeften in kaart gebracht. Vervolgens organiseren zij het 
onderwijs op maat voor de leerlingen en leggen dit vast in een didactisch werkplan.  
De leerkrachten van de groepen 1 en 2 volgen de totale ontwikkeling van alle leerlingen met het 
registratie en observatiesysteem “KIJK!”.  
Wanneer de ontwikkeling van een leerling stagneert, biedt de school extra hulp. Op 
groepsniveau worden trendanalyses gemaakt en de leerkracht(en) besproken. Daarnaast 
bespreekt de IB’er drie keer per jaar met de groepsleerkracht de ontwikkeling van ieder kind. 
Wanneer de ontwikkeling van een leerling stagneert, kan de school ondersteuning en advies 
inroepen van de schooladviseur Passend Onderwijs van SPPOH. In het multidisciplinair team 
(MDO) worden deze leerlingen meerdere keren per jaar in brede samenstelling besproken. De 
school houdt rekening met verschillen in de ontwikkeling van kinderen door onderwijs op maat 
in de groep te geven. De leerlingen worden voor de vakken rekenen, spelling, technisch en 
begrijpend lezen in drie groepen ingedeeld. Er wordt gedifferentieerd op instructie, verwerking, 
tempo en materiaalgebruik. De ontwikkeling van alle leerlingen wordt gevolgd via het Cito 
leerlingvolgsysteem. De leerkrachten bespreken drie keer per jaar alle leerlingen met de intern 
begeleider en directie van de school. Tijdens deze besprekingen worden adviezen gegeven 
waarmee de leerkracht aan de slag gaat. Er is ook een mogelijkheid voor leerlingen om buiten 
de groep extra aandacht te krijgen. Voor meer- en hoogbegaafde leerlingen is er, naast 
verdieping en verrijking in de groep, de mini Kite, Kite en Aviador-groep. Deze leerlingen zitten 
1 keer per twee weken bij elkaar in een kleine groep. Er is veel aandacht voor leren leren, 
plannen. samenwerken, probleemoplossend vermogen, creativiteit en kritisch denken. De 
leerlingen krijgen ook uitdagend werk mee waaraan ze in de eigen groep kunnen werken. In de 
groepen 7 en 8 kunnen leerlingen deelnemen aan de Class for the Gifted. Op sociaal-
emotioneel vlak biedt de school extra ondersteuning m.b.v. een SoVa training. Deze 
laagdrempelige begeleiding helpt leerlingen oplossingsgericht bij sociaal-emotionele problemen. 
Daarnaast kunnen leerlingen en ouders extra hulp krijgen via de schoolmaatschappelijk werker. 
 

Aandachtspunten wat betreft zicht op ontwikkeling en begeleiding: 

- Onderwijsbehoeften van kinderen in kaart brengen door in gesprek te gaan met het kind 
en komen tot een kindplan. 

- Kinderen zijn aanwezig tijdens rapportgesprekken. 
- Daar waar nodig in samenwerking met SPPOH een arrangement realiseren 
- NT2 onderwijs, vergroten van de woordenschat, hierop beleid optimaliseren. 

       

3.4  De inhoud van ons onderwijs 

 

3.4.1. De inhoud in relatie tot de kerndoelen van het onderwijs 
De inhoud van ons onderwijs voldoet aan de kerndoelen. Wij maken gebruik van de leerlijnen 
van SLO en methoden waarmee we een zo’n optimaal mogelijk onderwijsaanbod verzorgen.  
De methoden die wij op school gebruiken staan zowel in de schoolgids als in de bijlagen van dit 
schoolplan genoemd. 
Alle leerlingen in groep 8 maken een eindtoets, de IEP. LOVS toetsen worden conform de 
voorschriften afgenomen. Aan de hand van de gegevens van het leerlingvolgsysteem en daaruit 
voortkomende grafieken, brengen wij ouders vanaf midden groep 6 op de hoogte van de 
verwachte uitstroom.   
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3.4.2. De inhoud in relatie tot eigen doelen van de school en het bestuur 
Doorlopende leerlijnen: 

- De Engelse taal wordt vanaf groep 1 planmatig aangeboden 
- Aandacht voor het pedagogisch klimaat binnen de school, de kernwaarden 

(verantwoordelijkheid, openheid, samenwerking, veiligheid, betrokkenheid, 
vakbekwaam) zichtbaar in ons handelen.  

- Nieuwe methode voor sociale vaardigheden binnen de school. 
Toekomstgericht onderwijs: 

- Leren zichtbaar maken, implementatie van het didactisch werkplan. 
- Verder uitbouwen en onderzoeken van activiteiten na schooltijd (VSD). Mogelijkheden 

voor een aanbod wat NT2 betreft op het gebied van woordenschat en taalontwikkeling.   
- In gesprek met de kinderen komen tot een kindplan, waarin het kind zijn talenten en 

onderwijsbehoeften in kaart brengt en inzet in zijn of haar onderwijsleerproces.  
Passend onderwijs: 

- In samenwerking met SPPOH de begeleiding en ondersteuning zo goed mogelijk 
benutten en breed binnen gebruik maken van de expertise die er is op het gebied van 
specifieke onderwijsbehoeften.  

3.4.3. leerstofaanbod van de school 

Op onze school gebruiken we eigentijdse methodes die voldoen aan de kerndoelen en de 
daarbij horende referentieniveaus. We leggen accenten op de basisvaardigheden, waardoor we 
keuzes moeten maken wat we wel en niet daarnaast doen. 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 
methode gebonden toetsen. Wij organiseren een doorgaande lijn in ons leerstofaanbod. Het 
leerstofaanbod sluit aan bij de onderwijsbehoefte en komt tegemoet aan relevante verschillen 
tussen leerlingen. In de groepen 1/ 2 staat spel centraal, want spelen= leren. Door het creëren 
van een rijke leeromgeving worden de kinderen uitgedaagd. Het leerstofaanbod voorziet in het 
gebruik leren maken van ICT door te werken met de oefensoftware van Gynzy op de iPad. Met 
ons leerstofaanbod bereiden wij leerlingen voor op het vervolgonderwijs. Naast het gebruik van 
methodes is er voldoende tijd en ruimte voor initiatieven van de medewerkers die de actualiteit 
van alledag een accent geven. 
 
Aandachtspunten wat betreft ons lesaanbod: 

- We nemen jaarlijks deel aan de rekendag. 
- Verhogen van de taalresultaten door het implementeren van een nieuwe digitale 

taalmethode.  
- Gepersonaliseerd leren m.b.v. de oefensoftware van Gynzy in gesprek met het kind 

doelen bepalen.  
- We maken leren zichtbaar en stemmen het onderwijs af op behoeften van kinderen. 
- Implementeren van het didactisch werkplan. 
- Onderzoeken op welke wijze we meer aandacht kunnen besteden aan actief 

burgerschap en sociale integratie. 
- De vaardigheden voor de 21ste eeuw zijn geïntegreerd in het onderwijsprogramma  
- De lesstof bieden we aan vanuit leerlijnen, we compacten en verrijken waar nodig, zodat 

aansluiten bij onderwijsbehoeften van het kind  
- Groepsdoorbrekend onderwijs is geïntegreerd binnen de school. 
- Muziek heeft een plek binnen ons leerstofaanbod  
- Vanaf jaargroep 1 wordt onderwijs in de Engelse taal wordt gegeven.  
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3.5 Pedagogisch klimaat, schoolklimaat en veiligheid 

 

Zorgplicht veiligheid op school 

1. Het bevoegd gezag draagt zorg voor de veiligheid op school, waarbij het bevoegd gezag in 
ieder geval: 

a. beleid met betrekking tot de veiligheid voert, 
b. de veiligheid van leerlingen op school monitort met een instrument dat een 

representatief en actueel beeld geeft, en 
c. er zorg voor draagt dat bij een persoon ten minste de volgende taken zijn belegd; 

1e het coördineren van het beleid in het kader van het tegengaan van pesten, en 

2e het fungeren als aanspreekpunt in het kader van pesten.   

2. Onder veiligheid, bedoeld in het eerste lid, wordt verstaan de sociale, psychische en fysieke 
veiligheid van leerlingen. 

3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over het 
instrument, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, dat door de school wordt vormgegeven of 
gekozen, waaronder:  

a. de aandachtsgebieden die het instrument inzichtelijk maakt,  
b. de representativiteit van het instrument, en 
c. de frequentie waarmee het instrument wordt ingezet. 

(WPO art. 4c / WVO, art. 3b) 

 

3.5.1.zorgplicht veiligheid op school 

Binnen onze school is beleid gericht op veiligheid. Dit beleid is vastgelegd in ons veiligheidsplan 
en pestprotocol. Ook hanteren wij de meldcode indien hier aanleiding toe is. De 
klachtenregeling staat omschreven in de schoolgids.  
Er zijn twee vertrouwenspersonen die fungeren als aanspreekpunt in het kader van pesten of 
indien er zorgen zijn over ongewenste omgangsvormen op school.  
Jaarlijks wordt 2x de KIJK! in de kleutergroepen en de SCOL (Sociale Competentie Observatie 
Lijst) in de groepen 3 t/m 8 ingevuld. Daarmee willen we het (sociale) welbevinden van onze 
kinderen in kaart brengen. Daarnaast krijgt iedere groep ten minste één keer in hun 
schoolloopbaan een sociale vaardigheidstraining van 6 bijeenkomsten.  
Regelmatig wordt de tevredenheid onder leerlingen gemeten met behulp van een 
leerlingentevredenheidsenquête. Naar aanleiding van de uitkomst van deze enquête gaan wij in 
gesprek met onze kinderen en geven binnen ons onderwijs invulling aan hetgeen zij aandragen.  
 
Voor de komende periode zijn er de volgende aandachtspunten: 

- Planning voor de afname van zowel de ouder tevredenheids- en 
leerlingentevredenheidsenquêtes. 

- Onderzoeken welke methode voor het oefenen van sociale vaardigheden bij het 
pedagogisch en didactisch klimaat op De Vlieger past.  

- Zichtbaarheid en bekendheid geven aan de vertrouwenspersonen of aanspreekpunten 
binnen de school. 

- Optimaal gebruik maken van de gegevens die SCOL oplevert, deze inzetten bij 
groepsplannen (gedrag). 

 

3.5.2. pedagogisch klimaat 

Een veilig pedagogisch klimaat is essentieel en voorwaarde voor het lesgeven op onze school. 
Wij willen dat kinderen zich gezien en erkend voelen. Leerkrachten benaderen de kinderen 
positief, luisteren, stellen een vraag en gaan met hen in gesprek. Zij hebben vertrouwen in de 
kinderen, ondersteunen het zelfvertrouwen door hen het gevoel te geven dat zij het kunnen. 
Leerkrachten respecteren de kinderen en bevorderen het respect onderling.  
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Binnen de groep wordt structuur geboden, zijn leerkrachten voorspelbaar, zijn er regels en 
afspraken over gedrag zowel in de klas als op de gangen. Een goede omgang tussen de 
leerlingen onderling wordt gestimuleerd door groepsspellen en door in te spelen op de fasen in 
de groepsvorming. Leerkrachten stimuleren de zelfstandigheid en het 
verantwoordelijkheidsgevoel bij de kinderen, zorgen voor een ordelijke en functionele 
leeromgeving. In de groepen is een rustige en gemoedelijke sfeer.  
 
Een positieve en respectvolle omgang met de kinderen en een goed pedagogisch klimaat 
vraagt om samenwerking met de ouders. Om die reden vinden wij het van groot belang 
laagdrempelig en toegankelijk te zijn voor ouders. Leerkrachten stellen zich open op en gaan 
met ouders in gesprek. 
 
Aandachtspunten voor ons zijn: 

- Realiseren van voortgangsgesprekken en/of rapportgesprekken met kinderen en ouders 
samen. 

- Communicatie naar ouders vergemakkelijken door gebruik te maken van digitale 
mogelijkheden als app op telefoon, Social Schools 3.0 optimaal inzetten. 

- Ouders zoveel mogelijk betrekken bij het onderwijsleerproces, transparant zijn en op de 
hoogte houden van de vorderingen. 

- Samen met leerkrachten afspraken maken over welke informatie en hoeveel informatie 
we delen met ouders via mail, Social Schools, website en 
rapport/voortgangsgesprekken.         

3.6 Zorg en begeleiding 

Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband SPPOH (Stichting Passend Primair 
onderwijs Haaglanden). Samen met alle basisscholen en scholen voor speciaal (basis) 
onderwijs in de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg zorgen we ervoor 
dat er voor elk kind een passende onderwijsplek beschikbaar is. 
 
Ondersteuning binnen de basisschool 
Het is ons streven om kinderen zo goed mogelijk onderwijs te geven op onze school. We 
denken daarbij vanuit de mogelijkheden van onze kinderen en helpen hen zo goed mogelijk die 
mogelijkheden te benutten. Die hulp bij het leren noemen we ‘ondersteuning’. Soms signaleren 
de leerkracht of de ouders dat de ontwikkeling van een kind niet helemaal naar verwachting 
verloopt. In zo’n situatie willen we graag met de ouders overleggen. De leerkracht kan daarbij 
de hulp inroepen van de intern begeleider van onze school. 
 
Basisondersteuning 
Onze school heeft een ondersteuningsprofiel (SOP, november 2017) opgesteld waarin staat 
beschreven wat onze school op het gebied van ondersteuning kan bieden. Alle scholen binnen 
het samenwerkingsverband SPPOH hebben via hun besturen afspraken gemaakt over het 
niveau van de basisondersteuning in de scholen. Iedere school binnen SPPOH biedt deze 
basisondersteuning. Bij ons op school is de basiskwaliteit op orde. Ons dagelijks handelen is 
altijd op de leerling afstemt (handelingsgericht werken). We hebben een interne 
ondersteuningsstructuur waardoor wij een aantal preventieve en licht curatieve interventies 
kunnen uitvoeren. Wij houden rekening met verschillen in de ontwikkeling van kinderen door, 
voor zover voor ons mogelijk is, aan te sluiten bij de behoefte van de leerling. 
 
Extra ondersteuning 
Voor sommige leerlingen is meer nodig dan basisondersteuning. Wij bieden door middel van 
remedial teaching en meer- en hoogbegaafden begeleiding extra ondersteuning. 
In een aantal gevallen kunnen we kinderen die meer ondersteuning nodig hebben op onze 
school helpen met extra middelen van het samenwerkingsverband, zodat deze kinderen niet 
naar het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs hoeven, maar bij ons op school kunnen 
blijven. 
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Met de andere scholen binnen het samenwerkingsverband SPPOH zorgen we ervoor dat voor 
ieder kind de juiste extra ondersteuning beschikbaar is. Dat kan door extra ondersteuning voor 
de leerling en leerkracht bij ons op school (een arrangement) of (tijdelijke) plaatsing op een 
andere school. Aan de inzet van extra ondersteuning gaat altijd uitgebreid overleg vooraf met 
de ouders en de benodigde deskundigen. We zoeken daarbij ook zoveel mogelijk de 
samenwerking met het centrum voor jeugd & gezin (CJG) in ons werkgebied. 
 

Ouders worden betrokken bij de ondersteuning die we de kinderen bieden. Door met elkaar te 
overleggen wat het kind nodig heeft tijdens een multidisciplinair overleg (MDO), waarbij behalve 
de ouders, de intern begeleider, schoolmaatschappelijk werk, psycholoog van het HCO en 
schoolarts aanwezig zijn, wordt een plan gemaakt om passende ondersteuning te kunnen 
geven. Daarnaast wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld, waarin de doelen en 
hulp beschreven staan.   
 

Aandachtpunten m.b.t. passend onderwijs voor ons zijn: 
- Samenwerking met SPPOH i.v.m. het uitvoeren en aanvragen van de arrangementen, 

ze veel mogelijk inzetten. 
- Mogelijkheden onderzoeken om extra hulp of therapieën binnen de school in te zetten 

als bijv. creatieve therapie binnen de school. 
 
Lucas Onderwijs wil de komende periode in het kader van passend onderwijs het volgende 
hebben bereikt (koersthema): 

1. In 2022 zijn er binnen Lucas Onderwijs zo min mogelijk thuiszitters meer 
2. Lucas Onderwijs vergroot de effectieve tijd voor onderwijspersoneel om toe te komen 

aan de kerntaken - het primaire proces 
3. Lucas Onderwijs stimuleert en faciliteert onderwijs op maat, passend bij de leerling 
4. In 2022 faciliteert Lucas Onderwijs voor haar leerlingen de specifieke setting en 

expertise passend bij de onderwijsbehoefte van iedere leerling 

3.7 Resultaten behalen, bewaken en borgen 
 

3.7.1. Leerresultaten 
 
Wij volgen de resultaten van onze kinderen op de vakgebieden lezen, spelling en rekenen 
nauwkeurig aan de hand van het Cito LVS. Twee maal per jaar worden de resultaten 
geanalyseerd en vastgesteld in hoeverre zowel op individueel niveau als op groepsniveau 
voldoende groei is gemaakt. Naar aanleiding van de analyse van deze gegevens wordt een 
plan van aanpak gemaakt voor de groep, middels het didactisch werkplan.   
Vanuit de visie dat we samen verantwoordelijk voor ons onderwijs op De Vlieger en dat we 
willen weten waar de school staat, vinden we het van groot belang om de resultaten van Cito 
LVS op verschillende manieren te bekijken. Dat betekent dat we op schoolniveau: 

• De vaardigheidsgroei per leerjaar en vakgebied vergelijken met de norm en deze 
zichtbaar maken voor elkaar. 

• Een trendanalyse maken van de leerjaren in de vorm van een grafiek, waardoor 
inzichtelijk wordt hoe de resultaten per leerjaar zich ten opzichte van elkaar verhouden. 

• Een trendanalyse maken van de leerlingen in de vorm van een grafiek waaruit blijkt in 
hoeverre er voldoende ontwikkeling is en geprofiteerd wordt van het lesaanbod 
(rekenen, spelling, technisch- en begrijpend lezen) 

• Groepsanalyses maken, waardoor duidelijk wordt of de gemiddelde resultaten van de 
jaargroep voldoende groei laten zien.  

 
Doel van deze analyse is te onderzoeken waar hiaten zijn in de leerlijnen rekenen, begrijpend 
lezen en spelling. Hieraan willen we planmatig werken en daarmee de doorgaande lijn 
optimaliseren en resultaten verbeteren.  
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De resultaten van de kinderen worden met de ouders gedeeld (staan in het rapport wat de 
kinderen krijgen) en besproken tijdens de rapportgesprekken. Vanaf groep 6 staan de scores 
afgebeeld in een grafiek.  
 
Ons leerlingenadministratiesysteem Esis maakt het mogelijk dat er management overzichten 
kunnen worden gegenereerd, waaruit blijkt of er boven, op of onder de norm wordt gescoord 
door onze kinderen. Deze gegevens wisselen per afnamemoment (midden of einde schooljaar). 
De informatie uit het management overzicht wordt tijdens het ambitiegesprek met de 
clusterdirecteur besproken en indien nodig afspraken voor aanpak gemaakt.  
 
3.7.2. Sociale en maatschappelijke competenties 
 
Wij leren de kinderen sociale vaardigheden door dagelijks in gesprek te zijn over de omgang 
met elkaar, sociale vaardigheidstrainingen en het handhaven van een goede sfeer in de groep. 
Daarnaast willen we onze kinderen ook vaardigheden aanbieden die van belang zijn in de 
maatschappij, zoals het kunnen presenteren en samenwerken.  
In de groepen worden presentaties gegeven als spreek- en boekenbeurten. Met enige 
regelmaat, in ieder geval één keer per jaar wordt er thematisch gewerkt aan een project. 
Onderdeel van het project is dat twee groepen samenwerken, een bovenbouw groep wordt 
gekoppeld aan een onderbouwgroep.  
 
Aandachtspunten wat betreft sociale en maatschappelijke competenties zijn: 

- Thematisch en projectmatig werken meer centraal in de school 
- Zowel het groepsdoorbrekend samenwerken als het presenteren heeft een vaste plaats 

in school en op het rooster 
- Kinderen leren en kunnen samenwerken in verschillende groepssamenstelling 
- Er is een doorgaande lijn in school wat betreft het werken in hoeken. 

 
3.7.3. Vervolgsucces 
 
Hieronder staat de tabel uitstroom afgebeeld, waarin aangegeven hoeveel procent naar welk 
niveau van Voortgezet Onderwijs uitstroomt. 
  

Uitstroomgegevens 2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014 

VWO 24 % 35,8 % 24,3 % 17,3 % 29,7  % 

Havo/VWO 17 %  11,1 % 14,1 % 24,7 % 11,9 % 

Havo 11 % 14,8 % 14,2 % 11,2 % 10,7 % 

Havo/TL 14 % 13,6 % 10,2 % 10 % 11,9 % 

TL 16 % 0 % 7,7 % 17,3 % 20,2 % 

Kader/TL 4 %  6,2 % 2,6 % 6,2 % 0 % 

Kader 6 % 1,2 % 8,9 % 5 % 8,4 % 

Basis/Kader 6 % 1,2 % 6,4 % 3,7 % 0 % 

Basisberoepsgericht 1% 1,2 % 0 % 1,2 % 3,6 % 

Basis met LWOO 0 % 0 % 10,2 % 3,7 % 3,6 % 

Praktijkonderwijs 1% 1,2 % 1,2 % 0 % 0 % 
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Van onze school zit 36% van uw oud-leerlingen na drie jaar boven het gegeven 
basisschooladvies. Dit is hoger dan de voorspelde referentiewaarde, en tevens hoger dan het 
landelijk gemiddelde. Ook volgt 57% van onze oud-leerlingen een opleiding op het gegeven 
basisschooladvies. Dit percentage is lager dan de voorspelde referentiewaarde en tevens lager 
dan het landelijk gemiddelde. Van onze oud leerlingen zit  7% na drie jaar onder het gegeven 
basisschooladvies. Dit is ongeveer even hoog als de voorspelde referentiewaarde en lager dan 
het landelijk gemiddelde. 
 

3.7.4. Toetsing en Afsluiting 
 

We willen ervoor zorgen dat onze leerlingen soepel instromen in het voortgezet onderwijs dat bij 
ze past. De centrale eindtoets is verplicht. Deze wordt afgenomen tussen half april en half mei. 
Onze school hanteert de centrale eindtoets van IEP. 
Voor de aanmelding en plaatsing in het voortgezet onderwijs volgen wij de Haagse BOVO-
procedure: zie bijlage. 
Over de advisering merken we verder op dat de volgende facetten meegenomen worden bij het 
eindadvies: 

- Uitkomst van de NSCCT die de kinderen begin groep 6 maken. 
- We werken met de Cito-entreetoets in groep 7, welke einde schooljaar meegaat met de 

kinderen.  
- De NIO die in November afgenomen wordt. 
- Cito midden 8 
- Het kind zelf: werkhouding, concentratie, zelfstandigheid, sociaal-emotionele 

ontwikkeling. 
- De methode gebonden resultaten 

3.8 Samenwerking 

 

Onze school staat midden in de gemeenschap. Wij streven naar samenwerking met 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 dit komt de kwaliteit van het 
onderwijs en de school als organisatie ten goede. Daarom onderhoudt onze school 
systematische en gereguleerde contacten met: 
1. Voorschoolse samenwerkingspartner (Rijswijkse Kinderopvang) 
2. Pabo Leiden en Haagse Hogeschool 
3. SPPOH 
 
In het kader van de zorg onderhouden wij contacten met: 

- De leerplichtambtenaar 
- De wijkagent 
- Centrum voor jeugd en gezin 
- Schoolmaatschappelijk werk 
- Schoolarts 
- Logopediste 
- Externe RT 
- Adviseur passend onderwijs 
- Kinderfysiotherapeute / speltherapeuten 
- Ambulant begeleiders 
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4 personeelsbeleid 

De beschrijving van het personeelsbeleid omvat in elk geval:  

❖ het voldoen aan de eisen van bevoegdheid en de wijze waarop de bekwaamheid wordt onderhouden,de 

maatregelen met betrekking tot het personeel die bijdragen aan de ontwikkeling en de uitvoering van het 

onderwijskundig beleid,  

❖ het pedagogisch-didactisch handelen van het onderwijspersoneel, 

❖ het document inzake evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding, bedoeld in artikel 32d, en 

❖ de wijze waarop rekening wordt gehouden met de inbreng van leerlingen op dat beleid.  

(WPO art. 12.3 / WVO art. 24.3) 

4.8 Uitgangspunten en doelstellingen personeelsbeleid Lucas Onderwijs 

4.8.1 Visie en uitgangspunten  

Goed onderwijs vraagt om goed personeel: leraren, ondersteuners en schoolleiders. Door hun 
scholing en professionele optreden kunnen ze leerlingen tot grote prestaties brengen. Daarvoor 
moeten ze zelf goed in hun vel zitten: onderwijs moet hun passie zijn waarin ze hun talent tot 
ontplooiing brengen. Daarom moeten ze blijven doorleren en plezier in hun werk hebben, ook in 
relatie tot hun privéleven. Ondanks krapte op de arbeidsmarkt proberen we goede leraren aan 
onze school te verbinden. 
Het welbevinden en welzijn van de leerkrachten staat binnen het onderwijs op De Vlieger voorop, 
vanuit de gedachte “de leerkracht is goud waard” geven wij inhoud aan ons personeelsbeleid. We 
willen de leerkrachten binden en boeien, erkennen en gebruikmaken van talenten, eigenaarschap 
stimuleren, leerkrachten betrekken bij processen en besluiten. In gesprek blijven met leerkrachten 
door het hanteren van de gesprekkencyclus, afspraken maken wat betreft persoonlijke 
ontwikkeling en mogelijkheden voor het inzetten van kwaliteiten binnen de school.  

 
De leidinggevenden 

kennen, 
waarderen 

en 
helpen 

de werknemers, 
ze 

dagen ze uit 
en geven ze eigenaarschap 

voor hun werk en professionele welbevinden. 
De stichting ondersteunt 

de leidinggevenden daarin 

4.8.2 Strategische doelstellingen  
 

Toekomst gericht personeelsbeleid is één van de vijf thema’s van de Koersbeweging 2022 
Professionalisering 

• We ondersteunen de mogelijkheid om te groeien 
• We maken gebruik van de kennis en vaardigheden binnen en buiten Lucas 

Onderwijs (professionele leergemeenschap) 
• We ondersteunen en voeden het gevoel van professionele ruimte, competentie en 

relatie bij medewerkers  
Duurzame inzetbaarheid 

• Personeelsbeleid is maatwerk (medewerkers kennen & diversiteit) 
• Scholen geven invulling aan hun personeelsbeleid 
• Er is een inspanningsverplichting van twee kanten 

Voldoende en kwalitatief goede leraren 
• Lucas geeft gerichte uiting en vorm aan aantrekkelijk werkgeverschap 

 
(zie verder Koersthema’s Lucas Onderwijs: 4) toekomstgericht personeelsbeleid 
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4.9 Personeelsbeleid op schoolniveau dat bijdraagt aan de ontwikkeling en uitvoering 
van het onderwijskundig beleid 

 

Dit hoofdstuk is beschreven in ons Professioneel Statuut. Hierin geven leraren en schoolleiding 
invulling aan de wijze waarop zij de zeggenschap van leraren, als bedoeld in de Wet op het PO, 
organiseren. 
 
Zie verder: Professioneel Statuut PCBS De Vlieger. 
 
De wijze waarop het werk wordt verdeeld staat beschreven in het werkverdelingsplan. Het team 
neemt hierin besluiten over: 

• Verdeling van de groepen over de leraren 

• Verhouding tussen lesgevende en overige taken 

• Tijd voor voor- en nawerk 

• Welke taken er gedaan worden 

• Pauzes 

• Aanwezigheid op school 

• Besteding van werkdrukmiddelen 

• Kaders van vervangingsbeleid 
 
Zie verder: Werkverdelingsplan PCBS De Vlieger en Taakbeleid PCBS De Vlieger 
 
PCBS De Vlieger streeft, ondanks de actuele marktsituatie, naar bevoegde leerkrachten voor 
elke groep. 
In onze school komen leerkrachten en leerlingen samen om van en met elkaar te leren. Wij 
werken aan een cultuur die gericht is op verbetering en ontwikkeling, waar sprake is van een 
continue leersituatie voor leerlingen en professionals. 
Momenteel hanteert de school een cyclus van voortgangsgesprek en beoordelingsgesprek. 
Deze cyclus voldoet niet helemaal aan de kaderregeling gesprekken zoals vastgesteld binnen 
Lucas Onderwijs en de afspraken die in het kader van de cao zijn gemaakt. 
De school stelt zich ten doel om in deze schoolplanperiode aan de afspraken te gaan voldoen. 
Een eerste stap is gezet in het werkverdelingsplan en taak beleid. 
In de huidige cyclus worden afspraken gemaakt over individuele ontwikkeling. Persoonlijke 
groei en/of gewenste groei in het kader van de schoolontwikkeling zijn daarbij uitgangspunt.  
De directie en intern begeleider verrichten klassenbezoeken. De feedback kan aanleiding zijn 
tot (verdere) ontwikkeling van bepaalde competenties.  
 
Onze school streeft ernaar zich te ontwikkelen tot een professionele leergemeenschap door 
met elkaar onderwijs te ontwerpen en onderzoek te doen. Dit kan gebeuren in een collegiale, 
gelijkwaardige situatie, maar ook in een opleidingssituatie. 

Op basis van de, in het jaarplan vastgelegde, schoolontwikkeling wordt de vraag naar 
teamscholing beantwoord.  
Leraren houden hun eigen ontwikkeling bij in een bekwaamheidsdossier. (Cupella) 
 

4.10 Mijn school en personeelsbeleid in relatie tot onderwijskundig beleid 
 

• Teamscholing in het kader van schoolontwikkeling 
Jaarlijks 2 keer tijdens een studiedag is er teamscholing m.b.t. onderwijsinhoudelijk 
ontwikkeling (boeiend onderwijs, didactisch werkplan, gesprekken met ouders). Komende 4 
jaar zullen “gepersonaliseerd leren” (optimaliseren van het leerstofaanbod afgestemd op 
individuele behoeften), groeien naar professionele leergemeenschap, leerkrachten voelen 
zich meer betrokken en er is meer autonomie om het onderwijs en aanpak binnen de 
organisatie inhoud te geven. Delen van kennis en kwaliteiten, met elkaar in (leer)gesprek 
gaan zodat het de onderwijskwaliteit ten goede komt. 
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• Continue professionalisering  
Kwaliteiten en talenten van leerkrachten worden gezien en ingezet ten behoeve van de 
persoonlijke en school-ontwikkeling. De scholingsmogelijkheden van Lucas Onderwijs 
worden steeds onder de aandacht gebracht van de collega’s en deelname gestimuleerd en 
gefaciliteerd. “We ondersteunen en voeden het gevoel van professionele ruimte, 
competentie en relatie bij medewerkers. We ondersteunen de mogelijkheid om te groeien.” 

• ontwikkelwensen van medewerkers 
Dit staat op de agenda van de voortgangs- en ambitiegesprekken met de schoolleiding. 
Tijdens dit gesprek wordt gesproken over de individuele ambities en die van de school in 
relatie met financiën, professionalisering van de school en ambities van de directeur (eigen 
professionalisering).   

4.11 Mijn school en pedagogisch didactisch handelen 

 
Wettelijk zeggenschap onderwijspersoneel over: 
 
Dit onderdeel staat beschreven in het professioneel statuut. Naast de punten die hierboven zijn 
genoemd heeft het personeel zeggenschap over: 
 

• Inhoud van de lesstof 

• De wijze waarop de lesstof wordt aangeboden en de middelen die daarbij worden 
gebruikt 

• Pedagogisch-didactisch aanpak inclusief begeleiding van leerlingen en 
oudercontacten 

• Onderhouden van de bekwaamheid (als onderdeel van het team) 
 

5 Kwaliteitsbeleid 

De beschrijving van het stelsel van kwaliteitszorg omvat in elk geval het zorg dragen voor:  

a. Het bewaken dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen en dat het onderwijs 

wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van leerlingen, bedoeld in artikel 2, tweede lid, en 

b. Het vaststellen welke maatregelen ter verbetering nodig zijn.  

        (WPO art. 12.4 / WVO art. 24.4) 

a. Uitgangspunten en doelstellingen kwaliteitszorg Lucas Onderwijs  

i. Uitgangspunten voor het stelsel van kwaliteitszorg 

Het stelsel van kwaliteitszorg voor Lucas Onderwijs is ingebed in de PDCA cyclus en gericht op 
kwaliteitsdoelen van de organisatie. Kwaliteitszorg krijgt primair vorm op schoolniveau, op regio- 
en bestuursniveau bestaat kwaliteitszorg uit maatregelen die de kwaliteit op schoolniveau 
ondersteunen, stimuleren en helpen verbeteren.  

 
Voor het stelsel van kwaliteitszorg bij Lucas Onderwijs zijn de volgende uitgangspunten 
vastgesteld.  
Het stelsel:  
- draagt bij aan de brede kwaliteitsambitie van Lucas Onderwijs; 
- is ingebed in een kwaliteitscultuur; 
- maakt gebruik van de rollen en verantwoordelijkheden die binnen Lucas Onderwijs zijn 

belegd; 
- volgt de beleidscyclus en is gericht op de kwaliteitsdoelstellingen van de organisatie; 
- maakt optimaal gebruik van de beschikbare managementinformatie op alle niveaus; 
- hanteert betrouwbare instrumenten en methodieken; 
- is naast kwaliteitsontwikkeling ook gericht op preventie van zwakke scholen en afdelingen, 

en bevat richtlijnen over hoe te handelen mocht dat onverhoopt toch dreigen.      
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Wet- en regelgeving 

Onze school heeft kennis genomen van de eisen van de Inspectie van het Onderwijs voor wat 
betreft wet- en regelgeving. Wij houden ons aan de volgende eisen: 

1. 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 zorgplan leveren 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 proberen niet meer dan 7 x een onvolledige schoolweek te programmeren voor de 

leerlingen van groep 3 t/m 8 

5.1.1.a Doelstelling kwaliteitsbeleid  

Het kwaliteitsbeleid van Lucas Onderwijs is erop gericht de realisatie van de ambities en 
doelstellingen te ondersteunen, zowel op Lucas als op schoolniveau. De op Lucas niveau in het 
koersdocument uitgewerkte strategische doelstellingen, zijn op schoolniveau vertaald in school 
specifieke ambities en doelstellingen.  
 
De doelen die de school zich stelt worden geëxpliciteerd (Plan), de kwaliteit van uitvoering en 
de resultaten worden bewaakt (Do) en afgezet tegen de beoogde doelen (Check). Zo leren we 
met elkaar, voeren we verbeteringen door, borgen we de opbrengsten en leggen we 
verantwoording af aan onze stakeholders (Act). Op deze wijze is de cirkel van ons 
kwaliteitszorgstelsel rond.   

ii. Doelen kwaliteitsbeleid van de school 

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 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 beschikken over ambities bij diverse beleidsterreinen  
2. Wij beschikken over een evaluatieplan waardoor geborgd is dat de verschillende 

ambities minstens 1 x per vier jaar beoordeeld worden 
3. Wij werken planmatig aan verbeteringen (vanuit de documenten: schoolplan, jaarplan en 

jaarverslag) 
4. Wij evalueren stelselmatig of onze verbeterplannen gerealiseerd zijn 
5. Wij borgen onze kwaliteit (o.a. door zaken op schrift vast te leggen) 
6. Wij rapporteren aan belanghebbenden (inspectie, bevoegd gezag, MR en ouders) 
7. Wij waarborgen de sociale veiligheid van medewerkers en leerlingen 

Met behulp van “Scholen met Succes” wordt, in een vierjaarlijkse cyclus de leerling-, de ouder- 
en medewerkerstevredenheid gemeten. De resultaten worden gedeeld met de ouders en 
medewerkers. Vanuit de resultaten wordt, waar nodig, een plan van aanpak opgesteld.  
 
De sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen wordt gevolgd door observaties van de 
leerkrachten maar ook door gebruik te maken van de SCOL. 
De didactische tussenopbrengsten en eindopbrengsten zijn goed. Dit willen wij handhaven en 
waar mogelijk verhogen. Door middel van trendanalyses op leerling- en groepsniveau, houden 
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wij de opbrengsten bij en ook is het regelmatig onderwerp van gesprek bij leerling- en 
groepsbesprekingen. 
 
Klassenbezoeken van de intern begeleiders en de (adjunct-)directeur gekoppeld aan leervragen 
van de leerkracht, inhoudelijke thema’s op de teamvergadering en studiedagen gevuld met 
inhoudelijke thema’s zorgen voor continue ontwikkeling van de individu en de school.  
 

iii. Het bewaken van de kwaliteit die wordt gerealiseerd 

De leerling resultaten en de resultaten uit de SCOL worden allereerst gevolgd door de 
leerkracht. De resultaten maken deel uit van de leerlingbespreking. De adjunct-directeur en 
intern begeleider maken trendanalyses op groeps- en leerling niveau. Deze trends worden 
geanalyseerd en besproken met de individuele leerkracht. Wij werken ook met een plenaire 
bespreking van de resultaten en de trends. 
Achterblijvende ontwikkeling kan leiden tot een individuele op groepsgerichte aanpak door de 
leerkracht dan wel door deskundigen in of buiten de school. 
Uit de resultaten van de tevredenheidspeilingen mogen wij de conclusie trekken dat we het 
goed doen met elkaar. De dingen zo blijven doen, elkaar feedback geven en feedback 
ontvangen vanuit stakeholders van de school blijven wij scherp. 
Klassenbezoeken door intern begeleider en (adjunct-)directeur gevolgd door feedback; het 
bespreken van gesignaleerde trends op de team- en bouwvergaderingen zorgen voor bewaking 
en verbetering van de kwaliteit van de onderwijsprocessen. 
Eéns in de drie jaar vindt een beoordeling van de leerkracht plaats. Jaarlijks is er een 
functionerings- of voortgangsgesprek waarin het gaat over de te ontwikkelen kennis en 
competenties.  
 
Wanneer er resultaten en/of ontwikkeling niet conform verwachting is, dan is er ondersteuning 
mogelijk vanuit het stichtingsbureau Lucas Onderwijs maar kan er ook ondersteuning ingekocht 
worden bij het Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding of andere commerciële partijen.  

b. Het verbeteren van de kwaliteit 

De school stelt, op basis van het schoolplan een jaarplan op. In het jaarplan zijn kwalitatieve 
doelen opgenomen gekoppeld aan acties. Deze worden regelmatig geëvalueerd. We gebruiken 
de PDCA-cyclus.  
 

c. Verantwoording afleggen over de gerealiseerd kwaliteit 

Onze school legt systematisch verantwoording af aan de verschillende stakeholders. De ouders 
ontvangen regelmatig een nieuwsbrief en tevens geven we relevante informatie via de website 
van de school. Ook de schoolgids is een belangrijk medium om ouders op de hoogte stellen van 
zaken die van belang zijn. Vanzelfsprekend informeren we de MR.  
Daarnaast voert de directeur één keer per jaar een managementgesprek met onze 
clusterdirecteur (managementrapportage). Centraal in onze rapportages staan de opbrengsten 
van de school (in de meest brede zin):  

• Eindopbrengsten 
• Tussenopbrengsten 
• Sociale opbrengsten 
• Realisatie verbeterdoelen 

In het kader van “verantwoording afleggen” maken we gebruik van het Schoolvenster Scholen 
op de kaart (een product van Vensters voor Verantwoording). 
 
Leerlingen krijgen feedback op hun prestaties. Daarbij wordt door de leerkrachten aangegeven 
op welke wijze verbetering is te realiseren. Drie keer per jaar krijgen de leerlingen een rapport. 
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Dit rapport wordt met leerlingen individueel en met hun ouders besproken.  
 

d. Ondersteunende systemen voor kwaliteitszorg  

De school maakt een jaarkalender met daarin opgenomen de vergaderplanning. De inhoud van 
de vergaderplanning is gebaseerd op de acties die deel uitmaken van de schoolontwikkeling.  
In de jaarkalender wordt ook de toetsperiode en de analyse- en planningsmomenten van het 
LOVS CITO en KIJK! opgenomen.  
Planning en organisatie liggen in handen van de intern begeleiders, de adjunct-directeur en  
directeur van de school.  
 

6 Bijlagen 

 

6.8 Lijst verplichte documenten 

In de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) staan documenten benoemd waarvoor het bevoegd gezag 
verantwoordelijk voor is ten aanzien van het beschrijven van beleid. In de lijst hieronder staan verplichte 
documenten, welke op schoolniveau toegankelijk dienen te zijn. 
(De lijst is aan te vullen met school-specifieke documenten zonder verplicht karakter.) 
 
 

 
  

Nr. Naam Te vinden 

 Managementstatuut  

 Formatieplan  

 Personeelsbeleid 
vrouwen/schoolleiding 

 

 Schoolondersteunings- 
profiel 

 

 Meldcode  

 Klachtenregeling  

 Bekwaamheidsdossiers  

 Rechtspositieregeling  

 Taakbeleid  

 Functiebouwwerk  

 Functiemix (LC en LD functies)  

 Functiebeschrijvingen  

 Professionaliserings- 
kaders 

 

 Collectief  
Professionaliseringsplan 

 

 Gesprekkencyclus  

 Veilige werk – en leer 
omgeving 
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6.9 Meerjarenplanning schoolontwikkeling 2019-2023 

<naam school> 

 

Speerpunt 1      

 Activiteiten 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 Opmerkingen 

a  

 

     

b  

 

     

c  

 

     

d  

 

     

e  

 

     

f  

 

     

 

Speerpunt 2      

 activiteiten 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 Opmerkingen 

a  

 

     

b  

 

     

c  

 

     

d  

 

     

e  

 

     

f  
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Speerpunt 3      

 activiteiten 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 Opmerkingen 

a  

 

     

b  

 

     

c  

 

     

d  

 

     

e  

 

     

f  
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