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1 Inleiding

1.1 Voorwoord

De indeling van het schoolplan 2019-2023 is afgestemd op de ontwikkelingen die wij relevant vinden voor onze school
én het Strategisch beleidsplan van de Onderwijsstichting Movare. 
Deze ontwikkelingen vormen de focus voor onze kwaliteitszorg. 
Dit betekent, dat wij de thema’s beschrijven (to plan: wat beloven we?), periodiek beoordelen (to check: doen we wat
we beloven?) en borgen of verbeteren (to act). De thema’s die we onderscheiden komen (deels) overeen met de
standaarden die de inspectie onderscheidt in het toezichtkader 2017.  
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2 Schoolbeschrijving

2.1 Schoolgegevens

Gegevens van de stichting  

Naam stichting: MOVARE

Algemeen directeur: Dhr. R. Kruszel

Adres + nr.:  Heyendaallaan 55B

Postcode + plaats:  6464 EP Kerkrade

Telefoonnummer: 045-5466950

E-mail adres:   info@movare.nl (mailto:info@movare.nl)

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

Gegevens van de school  

Naam school: bs. De Vlieger ( locatie WereldDelen)

Directeur/locatieleider: Dhr. M.Smeets / dhr. R. de Wilde

Adres + nr.:  Gaffelhof 73

Postcode + plaats:  6418KC Heerlen

Telefoonnummer: 045-8511039

E-mail adres: richard.dewilde@movare.nl

Website adres: www.taalschooldewerelddelen.nl

2.2 Kenmerken van het personeel

De directie van de school bestaat uit de directeur. . De directie vormt samen met de locatieleider het
managementteam (MT) van de school. Het team (n=10) bestaat uit:

5 voltijd groepsleerkrachten
6 deeltijd groepsleerkrachten
1 intern begeleider
1 locatieleider    
3 voltijd onderwijsassistenten
2 deeltijd onderwijsassistenten
1 deeltijd directeur
totaal 19 personen

Van de 19 medewerkers zijn er 17 vrouw . De leeftijdsopbouw wordt gegeven in onderstaand schema (stand van
zaken per 08-04-2019).

Per 08-04-2019 MT OP OOP

Ouder dan 60 jaar 1 1  

Tussen 50 en 60 jaar  1 1

Tussen 40 en 50 jaar 2 1 1

Tussen 30 en 40 jaar 6 1 

Tussen 20 en 30 jaar 2 2

Jonger dan 20 jaar    

Totaal 3 11 5
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2.3 Kenmerken van de leerlingen

De landen van herkomst van onze kinderen zijn zeer divers. Op dit moment telt de school 31 nationaliteiten. 
De leerlingen zijn onder te verdelen in de volgende groepen: 
*vluchtelingen 
*statushouders 
*arbeidsmigranten 
De kinderen spreken bij binnenkomst  geen tot vrijwel geen Nederlands. Een groot deel van onze kinderen heeft in het
land van herkomst nog geen onderwijs genoten. Kinderen zijn vaak niet geletterd. Veel kinderen komen uit
eenoudergezinnen. Vader of moeder woont elders in Nederland of in het land van herkomst. Veel kinderen kampen
met emotionele problemen en hebben traumatische ervaringen opgelopen. De kinderen zijn sociaal geïsoleerd door
hun woonsituatie, door de vele verhuizingen en doordat ze al het bekende hebben moeten achterlaten in het land van
herkomst.Vaak komen wij het gevoel van ontheemding tegen. Bovengenoemde kenmerken hebben tot gevolg dat
veiligheid op onze school een zeer hoge prioriteit heeft en we op grond van onze populatie maximaal inzetten op
taal/leesonderwijs. Het leerlingenaantal van de school fluctureert sterk. Dat wordt mede veroorzaakt door het beleid
van de politiek, het COA, de migratiestromen en de situatie op de arbeidsmarkt.

 

 

 

 

 

 

2.4 Kenmerken van de ouders

De landen van herkomst van onze ouders zijn zeer divers. zoals vermeld bij de kenmerken van de leerlingen telt onze
Taalschool op dit moment 31 nationaliteiten. De ouders spreken meestal geen Nederlands. Enkele ouders spreken
Engels. Een deel van onze ouders heeft in het land van herkomst geen opleiding genoten. Veel gezinnen zijn
eenoudergezinnen. Vader of moeder woont elders in Nederland of in het land van herkomst. Veel ouders kampen met
emotionele problemen. De ouders zijn sociaal geïsoleerd door hun woonsituatie, door de vele verhuizingen, door
arbeidsmigratie en doordat ze al het bekende hebben moeten achterlaten in het land van herkomst.

2.5 Sterkte-zwakteanalyse

In het kader van ons nieuwe schoolplan zien we voor de komende vier jaren een aantal kansen (intern en extern) en
bedreigingen (intern en extern) voor wat betreft de school, het personeel en de leerlingen. We willen daarmee
nadrukkelijk rekening houden in ons beleid en onze beleidskeuzen.
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STERKE KANTEN SCHOOL ZWAKKE KANTEN SCHOOL

* Resultaatgerichte school *groot verloop in teamleden

* Sterke zorgstructuur * methode onafhankelijke toetsen 
*een aantal methodes is verouderd en we moeten op
zoek naar geschiktere methodes voor onze doelgroep

* Team dat zich optimaal inzet * Monitoren van leerlingen op sociaal-emotioneel gebied

* Communicatieproblemen met ouders

 * Veilig klimaat voor leerlingen, ouders en leerkrachten.  *door gebruik van twee locaties hebben we
aanpassingen moeten verrichten in de organisatie van
onze lessen met als gevolg dat die wel goed maar niet
optimaal verlopen

 * Expertise woordenschatonderwijs  *leerlingenvervoer: het duurt vaak heel lang voordat
ouders toestemming van de gemeente krijgen voor
leerlingenvervoer met als gevolg dat leerlingen vaak
onnodig lang thuiszitten en dus geen onderwijs krijgen;
bovendien is het gemeentelijke beleid per gemeente niet
uniform, hetgeen tot veel extra organisatie-inspanning
leidt.

 * Delen van kennis  

KANSEN BEDREIGINGEN

*onze leerlingen stromen nu, als uitgangspunt, na 40
weken onderwijs uit; een aantal leerlingen van deze
groep heeft recht op langer onderwijs op de Taalschool in
het kader van de Tweedejaarsbekostiging. In beleid
bekijken of een latere uitstroom van leerlingen de
kwaliteit van leerlingen ten goede komt.

* mobiliteit leerkrachten

* Van gemeenteschool naar regioschool; dit loopt maar
kan nog beter vorm krijgen

* beleid van COA

* ervaringen en kennis uitwisselen met gelijkwaardige
partners (Taalscholen)

* fluctueren van het leerlingaantal

 * nazorg ambulante begeleiding * schoolverzuim leerlingen

* verder uitdiepen van Parnassysleerlijnen 

*een nieuwe ict-omgeving met mogelijk nieuwe
programma's geschikt voor onze doelgroep 

*het didactisch ontwikkelen van taaldenkgesprekken

 *het vinden van een thuisnabije school voor onze
leerlingen 

*de financiële bekostiging van het Rijk vanaf 1 augustus
2019

2.6 Risico's

In het kader van ons nieuwe schoolplan zien we voor de komende vier jaren een aantal risico's voor wat betreft de
school, het personeel en de leerlingen. Hieronder beschrijven we de risico's per beleidsterrein en de voorgenomen
maatregelen.

Risicoanalyse
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I M P A C T

K 
A 
N 
S

Verwaarloosbaar (1) Minimaal (2) Gemiddeld (3) Maximaal (4) Catastrofaal (5)

Zeer klein (1) Laag Laag Laag Midden Midden

Klein (2) Laag Laag Midden Midden Midden

Middel (3) Laag Midden Midden Midden Hoog

Groot (4) Midden Midden Midden Hoog Hoog

Zeer groot (5) Midden Midden Hoog Hoog Hoog

Risicoanalyse Onderwijskundig beleid

Omschrijving Kans Impact Risico

verloop leerkrachten Zeer klein (1) Verwaarloosbaar (1)
Laag

Maatregel: voeren goed personeelsbeleid

Wijziging financieel beleid Rijk miv 01.08.2019 Zeer klein (1) Verwaarloosbaar (1)
Laag

Maatregel: goed overleg met Movare Kosten: 268.000,=

2.7 Landelijke ontwikkelingen

1. Veel aandacht voor opbrengstgericht werken
2. Veel aandacht voor handelingsgericht werken (differentiatiemodel)
3. Een sterk toenemende aandacht voor de sociale ontwikkeling van leerlingen
4. Invoer passend onderwijs
5. De rol van de leraar komt steeds centraler te staan
6. Scholing en benutting van de professionele ruimte door de leraren
7. Ontwikkelingen ten aanzien van de verantwoording van kengetallen (Venster PO, Scholen op de kaart)
8. Invoering van het Werkverdelingsplan
9. Doorontwikkeling van de Werkdrukgelden 

10. Nieuwe landelijke financiering door het Rijk vanaf 1 augustus 2019
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3 Grote ontwikkeldoelen

3.1 Grote ontwikkeldoelen

Voor de komende vier jaar hebben we een aantal grote ontwikkeldoelen (streefbeelden) vastgesteld. Deze
ontwikkeldoelen (streefbeelden) vormen de focus voor ons handelen in de jaren 2019-2023.

Streefbeelden

1. De school start structureel met taaldenkgesprekken

2. De school wil de juiste structuur aanbrengen in Parnassys, denk aan OPP, groepskaarten, leerlijnen en kleuters

3. De school wil haar aandacht specifiek richten op het ontwikkelen van beleid voor Plusleerlingen

4. De school wil beleid ontwikkelen met betrekking tot sociale en maatschappelijke competenties

5. De school wil een gerichter beleid ontwikkelen en lessen aanbieden op het gebied van sociaal-emotionele
ontwikkeling (SEO)
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4 Onderwijskundig beleid

4.1 Movare: Missie, Visie, Kernwaarden en Onderwijskundig Beleid

Missie Movare
MOVARE staat voor goed onderwijs waaraan alle leerlingen mogen en kunnen meedoen, op maat voor elke leerling.
Dit gebeurt met aandacht voor individuele autonomie, authenticiteit en met respect. Zowel voor elkaar als voor de
wereld waarin wij leven.

Visie en kernwaarden van Movare
MOVARE gaat voor goed onderwijs voor al haar leerlingen, voor nu en in de toekomst. Het onderwijs is, net als de
maatschappij, continu in beweging. Om goed onderwijs te kunnen geven is het zaak mee te bewegen. MOVARE geeft
die beweging nadrukkelijk richting in de vorm van een vooruitstrevende aanpak en werkwijze. MOVARE is zowel
letterlijk als figuurlijk continu in beweging om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Kenmerkend zijn het hoge
ambitieniveau, de ondernemingszin en de aandacht voor innovatie. Alle medewerkers geven hun activiteiten zodanig
vorm en inhoud dat het de kwaliteit van het onderwijs voor al onze leerlingen ten goede komt.
MOVARE wil haar leerlingen ondersteunen zich te ontwikkelen tot gelukkige en optimistische mensen. Het kind heeft
het recht op onderwijs en wij hebben derhalve de plicht om onderwijs te bieden waarin alle leerlingen zo optimaal
mogelijk aan hun trekken komen. Het onderwijs bekijken door de bril van de kinderrechten geeft mede richting aan ons
werk. We willen dat leerlingen mogen zeggen wat ze denken en voelen. We willen dat leerlingen gezond en veilig
opgroeien en erkennen hun recht dat spelenderwijs te mogen doen.
De MOVARE kernwaarden
De onderwijsstichting MOVARE kiest voor:
* transparantie,
* respect,
* veiligheid en
* samen
als kernwaarden die leidend zijn in ons denken en doen.
Zij helpen ons de juiste keuzes te maken en op koers te blijven.
Transparantie
Wij zijn open, eerlijk en duidelijk over onze ambities en in ons gedrag. Wij informeren leerlingen, ouders, elkaar,
partners en partijen en leggen rekenschap af over ons handelen.
Respect
Wij gaan met zorg en zorgvuldigheid om met leerlingen, ouders, elkaar, partners en partijen. We houden rekening met
ieders belangen, bieden ruimte en hebben begrip voor ieders eigenheid. Een respectvolle omgang met onze directe
omgeving (school en stichting) en indirecte omgeving (de maatschappij) waarin we leven maakt daar onderdeel van
uit.
Veiligheid
Wij staan voor de emotionele- en fysieke veiligheid van onze leerlingen, medewerkers en samenwerkingspartners. “Ik
mag zijn wie ik ben, hoor erbij, mag meedoen, word gewaardeerd en voel me veilig”.
Samen
Wij werken met alle betrokken partijen samen om goed onderwijs voor onze leerlingen te realiseren. Door
samenwerken leren we van en met elkaar, nemen we gezamenlijk verantwoordelijkheid, gebruiken en delen we
elkaars ervaringen, talenten en kennis, stemmen we op elkaar af en zorgen we voor een constructieve en prettige
werksfeer.

Onderwijs op school (onderwijskundig beleid)
Onderwijs zou moeten gaan over onderzoeken, ontdekken, creëren en genieten. Naast de aandacht voor
basisvaardigheden, ook ruimte maken voor intuïtief en ontdekkend leren en het ontwikkelen van een onderzoekende
houding. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig, leergierig en op zoek naar sociale binding. Ze gedijen in een
omgeving waarin ze gezien, gehoord, begrepen en gewaardeerd worden. Zo’n omgeving heet inclusief, een omgeving
waar je mag zijn wie je bent, waar je mee mag doen en er als vanzelfsprekend bij hoort. Een sociale context waarin
veiligheid (fysieke en sociaal-emotionele veiligheid), geborgenheid en welzijn van elk kind, maar ook van de groep als
geheel de volledige aandacht krijgt.
Het onderwijs laten aansluiten op de specifieke onderwijsbehoeften, talenten en mogelijkheden van de leerlingen biedt
hen de kans te laten zien wat ze echt in hun mars hebben. Opbrengsten zijn dan maximaal, zelfvertrouwen wordt
versterkt, het plezier in leren neemt toe.
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Onderwijs is gericht op de brede ontwikkeling van de leerlingen zodat ze kansrijk zijn in de maatschappij van morgen
en daar een waardevolle bijdrage kunnen leveren. Dit vraagt van het onderwijs zich nadrukkelijk te richten op
kwalificatie (kennis en vaardigheden), socialisatie (tradities en burgerschap in de wereld) en subjectivering
(autonomie, zelfstandig, kritisch en verantwoordelijk gedrag).
In deze paragraaf beschrijven wij hoe onze school momenteel invulling geeft aan goed onderwijs en wat onze ambitie
is om ons onderwijs door te ontwikkelen.

Huidige situatie
Er zijn een aantal documenten die de stand van zaken op scholen weergeven.
Hoe staat de school ervoor m.b.t. passend/goed onderwijs?
* Schoolfoto, Auditverslag (indien beschikbaar), Actuele inspectierapport en de Informatie uit Vensters PO ( meer
specifiek “scholen op de kaart”).

Ambitie
En een aantal documenten die ambities weergeven dan wel een vertaling zijn van ontwikkelingen:
* Schoolplan en jaarplannen, de schoolbegroting en het Strategisch beleidsplan MOVARE (2019-2023) waarin de
onderstaande ankerpunten zijn opgenomen:
1. Onze school vormt een veilige plek voor de leerlingen, maar ook voor alle anderen. Opgroeien en onderwijs krijgen
in een veilige omgeving is een recht van elk kind en tegelijk een voorwaarde om je optimaal te kunnen ontwikkelen.
2. Onze school heeft het leerplezier, het welbevinden en het geluk van onze leerlingen hoog in het vaandel staan.
Deze begrippen hebben nadrukkelijk te maken met relatie (ik hoor erbij en doe er toe), autonomie (ik leer mijn eigen
keuzes te kunnen maken en die doen er toe) en competentie (kijk eens wat ik al kan).
3. Onze school verzorgt onderwijs waarin het vergroten van het eigenaarschap van de leerling een belangrijke
ontwikkelingsrichting is. Eigenaarschap heeft een positief effect op intrinsieke motivatie, op verantwoordelijkheid, op
samen leren, op betekenisverlening en op het doorzettingsvermogen van de leerlingen.
4. In onze school zijn we op weg naar inclusief onderwijs. Onderwijs thuisnabij én regionaal, gelet op de specifieke
voorziening van Taalschool De WereldDelen, vormgegeven in de samenwerking van krachtige, energieke scholen met
zoveel mogelijk preventieve ondersteuning van en in samenwerking met onderwijs- en zorgpartners.
De uitdaging zit hem in de mogelijkheid om alle genoemde documenten met elkaar te verbinden zodat het geen
kastdocumenten worden, maar levende documenten die de scholen helpen te realiseren wat nodig is om passend
onderwijs voor alle kinderen te realiseren.
 
Kwaliteitsindicatoren
Met betrekking tot onderwijs gaat onze school uit van de volgende kwaliteitsindicatoren (indicatief):
• De school beschikt over een onderwijskundig concept;
• De leraren werken vanuit het onderwijskundig concept van de school;

Risico’s:
De potentiele risico’s hoeven niet expliciet beschreven te worden in het schoolplan. Maar dienen ter reflectie bij het
schrijven van het schoolplan.
Potentiele risico’s ten aanzien van het onderwijsproces zijn:
• Geformaliseerd beleid voor leerlingen zorg ontbreekt;
• Door het ontbreken van vastgesteld zorgbeleid zijn er lacunes in de leerlingenzorg;
• Specifieke ondersteuningsbehoeften van leerlingen worden niet voldoende of niet tijdig gesignaleerd. Leerlingen
vallen tussen wal en schip en ouders klagen;
• Een school kan niet voldoen aan het door het samenwerkingsverband (SWV) vastgestelde minimale niveau van
basisondersteuning en moet extra kosten maken om op niveau te komen;
• Door beleid van het SWV en verleggen van geldstromen kan een school de bestaande expertise niet behouden.
• Het onderwijsconcept sluit onvoldoende aan bij de populatie, het team en/of de context van de school;
• De school beschikt over onvoldoende competente medewerkers;
• Het knooppunt functioneert onvoldoende opdat onvoldoende invulling aan de ondersteuningsbehoefte van leerlingen
wordt gegeven.
Onzorgvuldig omgaan met persoonsgegevens
• De school voelt zich niet verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met persoonlijke gegevens van leerlingen of
dit nu digitale of papieren informatie betreft;
• Niet-geautoriseerde functionarissen kunnen deze data inzien en zelfs wijzigen en daarmee wordt de privacy
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geschaad.

4.2 De missie van de school

Missie van de school 

Taalschool De WereldDelen is een school voor Nieuwkomers van 4 t/m 12 jaar. Onze school heeft een open karakter,
hetgeen inhoudt dat de school voor iedereen die ons onderwijs nodig heeft toegankelijk is, ongeacht iemands
levensbeschouwelijke en/of sociaal- culturele achtergrond. De verschillende achtergronden van de kinderen maken
van de school een ontmoetingsplaats, waar zij (en hun ouders) kennismaken met een verscheidenheid aan culturen,
denkbeelden en zienswijzen. De leerlingen worden daardoor goed voorbereid op het functioneren binnen onze
Nederlandse multiculturele samenleving.

Onze school biedt een veilige omgeving voor de kinderen, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het doel van
ons onderwijs is dat de leerlingen hun achterstand ten opzichte van Nederlandstalige leeftijdsgenoten inlopen, zodat
ze kunnen integreren binnen het reguliere basisonderwijs, liefst in de wijkschool. Wij bieden daarom een intensief
programma Nederlands als Tweede Taal aan. Het leren van zowel de mondelinge als de schriftelijke Nederlandse
taalvaardigheid, lezen, rekenen en schrijven vinden we belangrijk. Maar ook het bevorderen van creativiteit, de
motorische ontwikkeling en het stimuleren en ontwikkelen van houdingen zoals verdraagzaamheid, respect,
verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking achten wij minstens zo belangrijk. 

Slogan

Samen kleuren we de wereld mooier. 

Kernwaarden

Op onze school heerst een professionele cultuur. 
Op onze school hebben we oog voor het persoonlijk ontwikkelingsniveau van ieder kind.
Op onze school hebben we oog voor de zorgvraag van ieder kind.  
Op onze school hebben we oog voor een veilige en inspirerende leer-  en werkomgeving. 

De slogan en de missie worden nader toegelicht in de schoolgids.
  
Missiebeleid

Beleid om de missie levend te houden:

Missie, slogan en kernwaarden komen minimaal 1x per jaar aan bod tijdens een personeelsvergadering. 
Missie en visie zijn opgenomen in de schoolgids. 

Streefbeelden

Voor de komende vier jaar zijn een aantal richtinggevende uitspraken van belang voor onze activiteiten en prioritering,
zie 3.1 

4.3 De visies van de school
Visie Taalschool De WereldDelen 

Visie op lesgeven

Het lesgeven is de kern van ons werk. Onze school biedt kinderen de mogelijkheid om kennis op diverse manieren te
verwerven, want door bijvoorbeeld gebruik te maken van coöperatieve werkvormen wordt de betrokkenheid van de
leerlingen vergroot. Ook hebben we op school oog voor de verschillende niveaus van leerlingen en wordt het
onderwijsaanbod daarop afgestemd (door middel van het werken in niveaugroepen). 

We houden bij de voorbereiding van onze lessen rekening met de doelen en onderwijsbehoeftes van de leerlingen.
Daardoor is de leerkracht gedurende de hele les doelgericht bezig, wat een positief effect heeft op de ontwikkeling van
de leerlingen. 

Visie op leren

Bij ons staat de leerling centraal omdat er bij elke leerling bij binnenkomst wordt gekeken naar zijn/haar beginsituatie
waarna een onderwijsaanbod op maat volgt. Om het leerproces te optimaliseren is in onze ogen een samenwerking
tussen leerkracht, leerling en leerstof van cruciaal belang. Op onze school is modelleren van groot belang, aangezien
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veel leerlingen een beperkte kennis van de Nederlandse taal hebben. Onze leerlingen leren onder andere door het
modellen van de leerkracht. 

Visie op identiteit

Onze school is toegankelijk voor ieder kind dat ons onderwijs nodig heeft. Door de diversiteit van zowel de leerlingen
als de leraren kleurt onze school. Wij willen onze leerlingen bijbrengen om eerbied te hebben voor anderen, ongeacht
iemands religie, herkomst of geslacht. Alle religies worden bij ons gerespecteerd, maar er wordt geen
godsdienstonderwijs gegeven. Wel wordt er naast de gebruikelijke Nederlandse feesten, stilgestaan bij feesten uit
andere culturen waardoor alle kinderen kunnen meedoen met de feestdagen.   

Visie op excellentie

Onze school is gespecialiseerd in het geven van NT-2 onderwijs en streeft ernaar om het NT-2 expertisecentrum van
de regio te worden. Doordat het team zich verdiept in de nieuwste ontwikkelingen wat betreft taalonderwijs, blijft deze
expertise ook behouden. 

De leerkrachten zijn in staat om onderwijs op maat te bieden, waarbij de leerling gevolgd wordt met een OPP. Het is
daarbij van belang om snel het beginniveau van een leerling te kunnen vaststellen. Ook moeten leerkrachten in staat
zijn om te differentiëren in tempo, leeftijd en leerstof.  

Aandachtspunt Prioriteit

Toekennen sterren en parels gemiddeld

4.4 Levensbeschouwelijke identiteit

De uitgangspunten van de onderwijsstichting MOVARE ten aanzien van de levensbeschouwelijke identiteit
zijn:

• Er is gelijkwaardigheid in denominatie van alle participerende scholen.

• Het bestuur draagt er zorg voor dat de identiteitsaspecten van het bijzonder- en het openbaar onderwijs behartigd en
bewaakt worden.

Levensbeschouwing op een MOVARE-school krijgt vorm vanuit de sleutelwoorden: Leren, Leven en
Samenleven.

Het leren is betekenisvol en gericht op wie je worden wilt. Het leven gaat over de sociale en emotionele ontwikkeling
en het vinden van je eigen plek en samenleven is gericht op het volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving
waarin waarden als zorgzaamheid, rechtvaardigheid, sociale gerechtigheid en solidariteit van belang zijn.

Verscheidenheid in denominatie:

• Er is gelijkwaardigheid in denominatie van alle participerende scholen.

• Het bestuur draagt er zorg voor dat de identiteitsaspecten van het bijzonder- en het openbaar onderwijs behartigd.

• Voor katholieke scholen handelt het bestuur vlgs. het ARKO (Algemeen Reglement voor het Katholiek Onderwijs)
1987.

• PC-scholen geven levensbeschouwelijk onderwijs vanuit het PC-gedachtegoed.

• Bijzonder neutrale scholen geven levensbeschouwelijk onderwijs vanuit de gelijkwaardigheid van visies en de
verdraagzaamheid tussen opvattingen, opdat de leerling op grond van de eigen overtuiging en verdraagzaamheid
jegens die van anderen kan deelnemen aan de samenleving.

• Openbare scholen scheppen in hun lessen ruimte voor vigerende opvattingen en waarden in de Nederlandse
samenleving.

Taalschool De WereldDelen:

Onze school is een school voor nieuwkomers. De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in ons
onderwijs. We vinden het belangrijk dat leerlingen op een goede wijze met elkaar omgaan en dat ze respect hebben
voor de mening en visie van anderen. In relatie met de leerlingenpopulatie besteedt de school aandacht aan zowel
Nederlandse feesten als feesten uit andere culturen. Voor onze ambities zie de kwaliteitsindicatoren.
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Kwaliteitsindicatoren

1. Wij besteden gericht aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling (waarbij het accent ligt op omgaan met
jezelf, de ander en de omgeving).

2. Wij besteden gericht aandacht aan actief burgerschap en sociale cohesie.

3. Wij laten leerlingen bewust kennismaken met de verschillen in de samenleving.

4. Op school besteden we structureel aandacht aan andere culturen door bijvoorbeeld het vieren van feesten.

Aandachtspunt Prioriteit

Opstarten werkgroep actief burgerschap en sociale cohesie met als doel beleid te
ontwikkelen en te implementeren

hoog

4.5 Actief Burgerschap en Sociale Cohesie

Burgerschapsvorming geeft onze leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen die nodig zijn om een actieve rol te
kunnen spelen in hun eigen leefomgeving en in de samenleving. Wij vinden dat als school belangrijk, omdat het onze
kinderen een kans op een goede toekomst biedt. Sociale cohesie en actief burgerschap maken deel uit van ons totale
onderwijsaanbod. Zo is het duidelijk zichtbaar in GDO, de sociokring, inburgeringslessen en tijdens wereldoriëntatie. 

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen op een bewuste manier in het leven staan, waarbij ze niet alleen respect
hebben voor anderen, maar ook naar anderen omzien. In de school leren wij leerlingen daarom goed samen te leven
en samen te werken met anderen. Wij willen leerlingen brede kennis over, en verantwoordelijkheidsbesef meegeven
voor de samenleving. Onze ambities (doelen) zijn:

zie kwaliteitsindicatoren

Kwaliteitsindicatoren

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

2. Wij voeden onze leerlingen op tot personen die respect hebben voor andere opvattingen en overtuigingen
(religies).

3. Wij richten ons op de algemene ontwikkeling en we geven onze leerlingen culturele bagage mee voor het leven.

4. Wij voeden onze leerlingen op mensen die 'meedoen', die atief betrokken willen zijn in de samenleving en die
gericht zijn op samenwerking

5. In de laatste periode van schooljaar 2018-2019 neemt de school ZIEN! af met als doel ervaring op te doen in
verband met een mogelijke vervanging van VISION gedurende schooljaar 2019-2020

Aandachtspunt Prioriteit

Een keuze maken tussen ZIEN! en VISION gemiddeld

4.6 Leerstofaanbod

Ons leerstofaanbod wordt aangepast aan het ontwikkelingsniveau van de kinderen. We bieden maatwerk om te
voorzien in hun speciale onderwijsbehoefte. Het doel is om onze kinderen zo goed mogelijk te laten instromen in het
reguliere onderwijsaanbod. 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,
TAK, NTR) en methodegebonden toetsen. 

Het onderwijs in de groepen 1 en 2 vindt niet plaats op basis van vakken en leerstof, maar op basis van een
beredeneerd aanbod van leeractiviteiten, waarbij onderwijsinhouden worden aangepast aan het ontwikkelingsniveau
van het kind. Dat beredeneerde aanbod hebben we bij ons op school verpakt in een 5-tal kernactiviteiten. In de
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onderbouwgroep wordt gewerkt rondom thema's en projecten. Deze werkwijze biedt de mogelijkheid om in
samenhang met de kernactiviteiten aan de slag te gaan. De vijf kernactiviteiten zijn: 

Mondeling Nederlands: waaronder woordenschatonderwijs, klankvaardigheid en prentenboeken. Methode:
Taalplan Kleuters,Zien is Snappen  en Woorden in Prenten.
Beginnende geletterdheid: boekoriëntatie, verhaalbegrip, functies geschreven   taal, relatie gesproken en
geschreven taal, taalbewustzijn, alfabetisch principe, functioneel  lezen en schrijven. Methode: Zien is
Snappen.
Beginnende gecijferdheid: tellen en getalbegrip, meten en vergelijken. Methode: Knoop rekenactiviteiten  
Spelen: bewegingsspel, buitenspel, manipulatief spel, rollenspel.
Construeren en uitbeelden: werken met natuurlijk materiaal, textiel, kosteloos  materiaal, bouw- en
constructiemateriaal en  compositiemateriaal.  

Het leerstofaanbod in de groepen 3 t/m 8 is van groot belang voor de ontwikkelkansen van de kinderen. Wij vinden het
belangrijk dat het methodische aanbod eigentijds is en dat het kinderen goed voorbereidt om in te stromen in het
reguliere basisonderwijs. Wij kiezen daarom voor methoden die aansluiten bij de speciale onderwijsbehoeften van
onze kinderen. Onze methoden zijn:

Rekenen/wiskunde: Wereld in Getallen
Nederlandse taal: Taal in Beeld, Mondeling Nederlands Nieuw, zien is Snappen en Woorden in Prenten
Spelling: Spelling in Beeld
Aanvankelijk lezen: Veilig leren lezen.
Voortgezet lezen:  Estafette
Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip XL 
Sociaal-emotioneel: Groepsdynamisch Onderwijs (GDO)
Wereldoriëntatie + Burgerschap: thematisch, waaronder verkeer
Gymnastiek Basislessen voor Bewegingsonderwijs
Creatieve vakken: Tekenvaardig, Handvaardig, Teamtalento

Voor ambities zie kwaliteitsindicatoren.

Kwaliteitsindicatoren

1. Wij gebruiken voor Taal en Rekenen methodegebonden toetsen

2. Het leerstofaanbod vertoont een doorgaande lijn

3. Het leerstofaanbod komt tegemoet aan relevante verschillen

4. Het leerstofaanbod voorziet in de ondersteuning van de sociaal-emotionele ontwikkeling

5. Het leerstofaanbod voorziet in aandacht voor intercultureel onderwijs

6. Het leerstofaanbod bereidt leerlingen voor op het regulier onderwijs

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Aanbod (OP1) 3,33

Aandachtspunt Prioriteit

Het aanbod van de school sluit aan bij het (beoogde) niveau van alle leerlingen hoog

Het onderwijs is gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie hoog

Het aanbod wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften die kenmerkend zijn voor de
leerlingenpopulatie

hoog

4.7 Vakken, methodes en toetsinstrumenten

Onze school biedt (zie schema) de volgende vakken aan en gebruikt daarbij de beschreven methodes en toetsen.
Gelet op de kerndoelen, gaan we ervan uit, dat de methodes die we gebruiken dekkend zijn voor de kerndoelen. We

Taalschool De WereldDelen

Schoolplan 2019-2023 16



gebruiken de methodes integraal, maar vullen wel aan waar we dat nodig vinden (opplussen). Daardoor borgen we dat
we de kerndoelen ook daadwerkelijk behalen. Hetzelfde geldt voor de referentieniveaus. Ons uitgangspunt is, dat we
de referentieniveaus realiseren door het gebruik van onderstaande methodes en gevalideerde toetsen (Cito).

Vak Methodes Toetsinstrumenten Vervangen

Taal Taal in Beeld 

Taalplan 

Mondeling Nederlands
Nieuw

Cito-toetsen Taal voor kleuters bij enkele
leerlingen om een inschatting te kunnen maken
van met name het onderdeel kritisch luisteren. 
de methode-gebonden toetsen en de TAK 

methode-gebonden toetsen en de TAK

 

  

 Taal in Beeld Cito Woordenschat (oud) bij die leerlingen die
ervoor in aanmerking komen

x

Technisch Lezen  Toch nog Leren Lezen  

Technisch lezen Veilig leren lezen Cito-DMT en AVI  

  Protocol Leesproblemen Dyslexie bij de kleuters  

Begrijpend lezen Nieuwsbegrip Cito-toetsen Begrijpend lezen bij leerlingen die
eraan toe zijn

 

   

Spelling Spelling in beeld Cito-toetsen Spelling bij leerlingen die ervoor in
aanmerking komen

 

   

Schrijven Schrijven leer je zo!   

Rekenen Wereld in Getallen Niveautest Rekenen en die leerlingen die ervoor in
aanmerking komen de Cito Rekenen 
We kijken voor een alternatief mbt de Niveautest
Rekenen

x 

   

 Wereldoriëntatie  thematische opbouw  

 

Tekenen Moet je Doen  De methode Moet je Doen is uitgangspunt maar
wordt niet conform handleiding gebruikt

 

Handvaardigheid Moet je Doen   

Muziek Moet je Doen   

Drama Moet je Doen   

Bewegingsonderwijs Bewegingsonderwijs voor
het Basisonderwijs

  

Sociaal-emotionele
ontwikkeling

GroepsDynamischOnderwijs
(GDO)

 ZIEN!  
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4.8 Taalleesonderwijs

Het vakgebied Nederlandse taal krijgt, op basis van onze leerlingenpopulatie, veel aandacht in ons curriculum. We
leren de kinderen taal om goed met anderen om te kunnen gaan en om effectief te kunnen communiceren. Om de
wereld om je heen goed te kunnen begrijpen is het nodig om de taal adequaat te leren gebruiken. Ook bij veel andere
vakken heb je taal nodig. Het is belangrijk dat kinderen snel goed kunnen lezen omdat ze daardoor de informatie bij de
andere vakken sneller kunnen begrijpen en gebruiken.Met taal/lezen werken wij met groepskaarten en
niveaugroepen.  
Voor onze ambities zie de kwaliteitsindicatoren.

Kwaliteitsindicatoren

1. Onze school beschikt over een aantal NT2-taalspecialisten

2. De leraren beschikken over goede (actuele) methodes voor taal, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen

3. De leraren besteden meer tijd aan taal- en woordenschatonderwijs dan de gemiddelde school

4. We hebben leerlijnen vastgesteld voor de diverse onderdelen (technisch lezen, mondelinge taal, grammatica,
spelling en begrijpend lezen en luisteren) van taal

5. De school geeft technisch lezen in de groepen 3 t/m 8

6. In schooljaar 2019-2020 zal de school zich oriënteren op Redzaamheidslezen; hier ligt de focus op correct
lezen in plaats van op tempolezen. Ook zal de school zich vanaf het schooljaar 2019-2020 inlezen in de
methode Toch nog Leren Lezen.

Aandachtspunt Prioriteit

In schooljaar 2019-2020 zal de school zich oriënteren op Redzaamheidslezen; hier ligt de
focus op correct lezen in plaats van op tempolezen. Ook zal de school zich vanaf het
schooljaar 2019-2020 inlezen in de methode Toch nog Leren L

gemiddeld

Invoeren methode Veilig Leren Lezen hoog

Invoeren methode Voortgezet Technisch Lezen hoog

4.9 Rekenen en wiskunde

Rekenen en wiskunde vinden we een belangrijk vak. Het rooster borgt dat we expliciet aandacht besteden aan
rekenen en wiskunde en aan het automatiseren van het geleerde. We constateren dat rekenen in toenemende mate
taliger is geworden en dat dit bij steeds meer leerlingen leidt tot problemen. Daarom richt het automatiseren zich op
kale sommen (om de basisvaardigheden goed in te slijpen). We gebruiken moderne methodes, de
NiveauTestRekenen (NTR) en voor een enkele leerling Cito-toetsen om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen.
We werken bij rekenen met groepskaarten en niveaugroepen. Voor onze ambities zie de kwaliteitsindicatoren.
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Kwaliteitsindicatoren

1. Wij beschikken over een moderne, eigentijdse methode (groep 1 t/m 8)

2. In alle groepen wordt les gegeven aan de hand van leerlijnen

3. In groep 1 en 2 gebruiken we een checklist rekenen en, indien het kind er talig aan toe is, Rekenen voor
Kleuters.

4. Het rooster vermeldt de aandacht die besteed wordt aan rekenen

5. Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen m.b.v. het Cito-LOVS na 40 weken onderwijs indien de leerling hier
talig aan toe is; alle leerlingen vanaf groep 3 krijgen na 20 en 40 weken onderwijs de NTR afgenomen.

6. Per leerling hebben we voor de niet methode gebonden toetsen leerlijnnormen vastgesteld

7. Wij gebruiken de methode gebonden toetsen

8. De leraren beschikken over voldoende kennis en vaardigheden t.a.v. de moderne rekendidactiek (ze zijn op de
hoogte van de nieuwste inzichten)

9. De leraren werken bij rekenen en wiskunde met groepskaarten

Aandachtspunt Prioriteit

In schooljaar 2019-2020 de rekenleerlijn bij de kleuters bekijken. gemiddeld

4.10 Wereldoriëntatie

Wereldoriëntatie vinden wij van belang, omdat onderwijs meer is dan taal en rekenen. Wij willen onze leerlingen breed
ontwikkelen, zie ook actief burgerschap. Wereldoriëntatie komt bij ons op school aan de orde tijdens daarop gerichte
thema´s. In dit leergebied oriënteren leerlingen zich op zichzelf, op hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze
problemen oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun bestaan. Leerlingen oriënteren zich op de natuurlijke
(leef)omgeving en op verschijnselen die zich daarin voordoen. Leerlingen oriënteren zich ook op de wereld, dichtbij en
veraf, toen en nu en maken daarbij gebruik van cultureel erfgoed. Voor onze ambities zie onze kwaliteitsindicatoren.

Kwaliteitsindicatoren

1. Wij besteden gericht aandacht aan gezond gedrag (via projecten)

2. Wanneer de leerlingen cursus 2 Mondeling Nederlands Nieuw hebben afgerond stromen ze door naar de talige
groep. Vanaf dat moment bieden wij projectmatig de onderdelen van wereldoriëntatie aan.

3. De projecten zijn gericht op verkeer, aardrijkskunde, biologie, geschiedenis, natuurkunde/techniek.

4. Bij wereldoriëntatie zorgen we voor transfer naar de onderdelen van taalleesonderwijs en rekenen en wiskunde.
Het gaat vooral om de woordenschatuitbreiding via WO zodat de leerlingen kunnen begrijpen waar het bij WO
om gaat.

4.11 Kunstzinnige vorming

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich breed ontwikkelen en dat ze zich oriënteren op kunstzinnige en
culturele aspecten die een rol spelen in hun leefwereld. 
Onze Kunstzinnige vorming staat op onze school echter vooral ook ten dienste van woordenschatuitbreiding. Deze
woordenschatuitbreiding staat dan ook weer in relatie tot het begrijpen van thema's in Wereldoriëntatie. 

4.12 Bewegingsonderwijs

Op onze school hechten we veel belang aan lichamelijke opvoeding. Daarnaast vinden we het vak belangrijk vanuit
het sociale aspect: leren bewegen doe je altijd samen. 
Voor onze ambities zie de kwaliteitsindicatoren.  

Taalschool De WereldDelen

Schoolplan 2019-2023 19



Kwaliteitsindicatoren

1. Wij beschikken over een speelleerlokaal voor de jongste leerlingen

2. Wij besteden voldoende tijd aan lichamelijke opvoeding (zie rooster)

3. Op school zijn  leraren aanwezig die bevoegd zijn om bewegingsonderwijs te verzorgen  

4. Wij gebruiken de basislessen Bewegingsonderwijs voor het Basisonderwijs

5. Wij gebruiken de bewegingslessen ook voor het uitbreiden van de woordenschat. 

4.13 Wetenschap en Technologie

Gelet op de specifieke opdracht van de school komt dit slechts incidenteel tijdens wereldoriëntatie aan bod.

4.14 Engelse taal

Engels is op onze school niet van toepassing. Onze volle aandacht ligt op het goed en zo snel mogelijk verwerven van
de Nederlandse taal.

4.15 Les- en leertijd

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 ze voldoende leertijd
geven (te plannen) om zich het leerstofaanbod eigen te maken. We werken vanuit een lessentabel, een weekplanning
en een dagvoorbereiding. In principe trachten we alle leerlingen binnen 40 weken klaar te stomen voor instroom in het
reguliere onderwijs. Voor onze ambities zie de kwaliteitsindicatoren.

Kwaliteitsindicatoren

1. De leraren bereiden zich schriftelijk voor: programma en tijd(en)

2. De leraren zorgen voor een effectief klassenmanagement (voorkomen verlies leertijd)

3. Op schoolniveau wordt voldoende onderwijstijd gepland (lessentabel)

4. De leraren beschikken over een expliciet week- en dagrooster

5. De leraren plannen extra tijd voor taal (gelet op de behoeften van onze populatie)

6. De leraren variëren de hoeveelheid leertijd afhankelijk van de onderwijsbehoeften

Aandachtspunt Prioriteit

Voor begin schooljaar 2019-2020 de lesroosters en lessentabel maken. laag

4.16 Pedagogisch handelen

Onze leraren zijn van cruciaal belang. Zij hebben (onder meer) een vormende (opvoedende) taak, leerlingen op te
voeden tot goede burgers. Daarom vinden we het belangrijk dat leerlingen goed met zichzelf en met anderen (dichtbij
en ver weg) kunnen omgaan. Leraren creëren daartoe een veilig en gestructureerd klimaat waarin kinderen zich
gewaardeerd en gerespecteerd voelen. Kernwoorden zijn: relatie, competentie en autonomie. Wij hechten veel
waarde aan een positieve en motiverende leraar, een begeleider die ervoor zorgt dat de leerlingen het werk
zelfstandig (samen met anderen) kunnen doen. Daarbij hanteren we duidelijke regels en ambities zoals beschrijven bij
de kwaliteitsindicatoren.
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Kwaliteitsindicatoren

1. De leraren ontwikkelen de zelfstandigheid van kinderen

2. De leraren tonen in gedrag respect voor de leerlingen

3. De leraren zorgen voor een uitdagende leeromgeving

4. De leraren stimuleren het nemen van verantwoordelijkheid

5. De leraren tonen in taalgebruik respect voor de leerlingen

6.  De leraren hanteren de opgestelde regels

7. De leraren stimuleren het samenwerken

8. De leraren gaan uitlachen en discrimineren actief tegen

9. De leraren stimuleren aandacht voor elkaar (anderen)

10.  De leraren stimuleren het zelfvertrouwen

11. De leraren zorgen voor een veilige, ontspannen sfeer 

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Pedagogisch klimaat (SK2) 3,6

Aandachtspunt Prioriteit

De leraren zorgen voor ondersteuning en uitdaging hoog

4.17 Didactisch handelen

Op onze school geven de leraren op een effectieve wijze gestalte aan gedifferentieerd onderwijs (werken met
groepskaarten). We  werken in niveaugroepen waarbij we differentiëren bij de instructie (directe instructie) en de
verwerking (zowel naar inhoud als naar tempo). Omdat we veel waarde hechten aan de zelfstandigheid van de
leerlingen laten we leerlingen waar mogelijk samenwerken. Onze ambities zijn verwoord in de kwaliteitsindicatoren.

Kwaliteitsindicatoren

1. Lessen zijn goed opgebouwd

2. De leraren werken volgens groepskaarten

3. De leraren geven directe instructie (DIM)

4. De leerlingen werken zelfstandig samen

5. De leraren geven ondersteuning en hulp (verlengde instructie)

6. De leraren laten leerlingen hun werk zo veel mogelijk zelf corrigeren

7. De leraren zorgen voor stofdifferentiatie

8. De leraren zorgen voor tempodifferentiatie

9. De leraren zorgen voor visuele ondersteuning

10. De leraren gaan regelmatig na of de uitleg begrepen is.

11. De leraren passen hun taalgebruik aan bij het niveau van de leerlingen

12. De leraren werken met coöperatieve werkvormen

Beoordeling
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Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Didactisch handelen (OP3) 3

Aandachtspunt Prioriteit

1. Hernieuwde aandacht voor het DIM-model gemiddeld

2. Hernieuwde aandacht voor het inzetten van coöperatieve werkvormen gemiddeld

4.18 Actieve en zelfstandige leerhouding van de leerlingen

Op onze school hechten we veel waarde aan de zelfstandigheid van de leerlingen. Kernwoorden daarbij zijn: zelf
(samen) ontdekken, zelf (samen) kiezen, zelf (samen) doen. Naast zelfstandigheid vinden we het belangrijk om de
eigen verantwoordelijkheid van onze leerlingen te ontwikkelen. Het is vanzelfsprekend dat autonomie en eigen
verantwoordelijkheid niet betekent dat de leraren de leerlingen te snel en te gemakkelijk loslaten. Leraren begeleiden
de leerprocessen en doen dat “op maat”: leerlingen die (wat) meer sturing nodig hebben, krijgen die ook. Onze
ambities zijn verwoord in de kwaliteitsindicatoren.

 

Kwaliteitsindicatoren

1. De leraren laten de leerlingen, waar mogelijk, samenwerken en elkaar ondersteunen

2. De leraren zorgen ervoor dat de leerlingen geïnteresseerd zijn

3. De leraren laten de leerlingen met elkaar samenwerken

4. De leraren zorgen ervoor dat de leerlingen actief luisteren

5. De leraren geven de leerlingen eigen verantwoordelijkheid voor hun werk

6. De leraren laten de leerlingen zelfstandig werken

7. De leraren hanteren een maatjessysteem (elkaar helpen)

8. De leraren werken met coöperatieve werkvormen

4.19 Klassenmanagement

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

Kwaliteitsindicatoren

1. De leraren zorgen ervoor dat de leerlingen goed meedoen

2. De leraren zorgen voor een deugdelijke organisatie

3. De leraren beschrijven het gewenste gedrag

4. De leraren hanteren de met de leerlingen opgestelde regels

5. De leraren houden goed zicht op de klas (oogcontact)

4.20 Zorg en begeleiding

We streven ernaar dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. Omdat we te maken hebben
met verschillen, moet het onderwijsleerproces zo ingericht worden, dat dit ook mogelijk is. In de eerste plaats moeten
de leraren daarom de leerlingen goed kennen (wat is hun niveau?, wat zijn de kenmerken van de
leerlingenpopulatie?). Na twee weken onderwijs op onze school wordt voor elke leerling een ontwikkelperspectief
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opgesteld. De kinderen worden in de leerlijnen technisch lezen, mondelinge taal, mondelinge grammatica, rekenen,
spelling en fonemisch bewustzijn geplaatst. Bij doorstroom van de leerling naar de talige groep, na het behalen van
Mondeling Nederlands Nieuw, volgt plaatsing in de leerlijn begrijpend luisteren of begrijpend lezen. De leerlingen
worden goed gevolgd en daar waar nodig volgt (extra) zorg en begeleiding. Deze zorg kan gericht zijn op leerlingen
die wat minder kunnen, maar ook op leerlingen die wat meer kunnen. Om het ontwikkelproces te volgen, hanteren we
het OPP en voor enkele toetsen CITO-LOVS.   De centrale figuur bij zorg en begeleiding is de leraar. De intern
begeleider heeft een coördinerende taak. Onze ambities zijn:

Kwaliteitsindicatoren

1. De leraren kennen de leerlingen

2. De leraren signaleren vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig hebben

3. Ouders worden betrokken bij de (extra) zorg voor hun kind

4. Externe partners worden, indien noodzakelijk, betrokken bij de zorg voor leerlingen

5. De school gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het volgen van de
prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen

6. Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de school de aard en de zorg voor
zorgleerlingen

7. De school voert de zorg planmatig uit

8. De school gaat zorgvuldig de effecten van de zorg na

9. De intern begeleider coördineert de zorg en begeleiding

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Zicht op Ontwikkeling (OP2) 3,64

4.21 Afstemming

De school heeft leerlijnen opgesteld voor de vakgebieden mondeling Nederlands, technisch lezen, spelling, rekenen,
begrijpend lezen/luisteren, fonemisch bewustzijn en mondelinge grammatica. Met de leerlijnen koppelen we een
ontwikkelperspectief aan onze kinderen tussen 4 en 12 jaar. Wij werken in de niveaugroepen met didactische
groepskaarten voor de vakgebieden mondeling Nederlands, mondelinge grammatica, technisch lezen, spelling,
rekenen, begrijpend lezen/luisteren, fonemisch bewustzijn. Iedere 10 weken, na een toetsperiode, draait de cyclus
handelingsgericht werken. We stellen OPP’s bij. De groepskaarten worden na afname van de methodegebonden
toetsen geëvalueerd en bijgesteld of afgesloten. Na de evaluatie van de toetsweek kunnen leerlingen in een andere
groepskaart geplaatst worden, passend bij hun ontwikkeling.De groepskaarten worden vervolgens aangepast. Voor
onze ambities zie de kwaliteitsindicatoren.

Kwaliteitsindicatoren

1. De leraren kennen de onderwijsbehoeftes van de leerlingen (groepsoverzicht/groepskaart)

2. De leraren zijn in staat het gedifferentieerd werk goed te organiseren

3. De leraren stemmen de instructie af op verschillen tussen leerlingen (3 niveaus)

4. De leraren hebben tijdens de les goed zicht op het werk(en) van de leerlingen

5. De leraren geven leerlingen die dat nodig hebben extra ondersteuning

6. De leraren differentiëren gelet op hun taalgebruik

4.22 Extra ondersteuning

De leerlingen die bij ons op school komen, spreken geen of zeer gebrekkig Nederlands. Vanuit die optiek zijn het voor
ons, uitgaande van het reguliere niveau, allemaal zorgniveau 3-leerlingen. Vanuit die invalshoek krijgen ze bij ons dus

Taalschool De WereldDelen

Schoolplan 2019-2023 23



extra ondersteuning met betrekking tot het leren van de Nederlandse taal. Wij noemen dit niveau basisondersteuning;
mochten leerlingen hierop uitvallen, dan krijgen ze in de middaguren een extra aanbod op de onderdelen waarop ze
uitvallen. Zie ook ons Zorgplan.

4.23 Talentontwikkeling

Als school werken wij met de methode Team-Talento.
De nadruk blijft echter liggen bij onze talige opdracht als Taalschool.

4.24 Passend onderwijs

Wij vinden dat elk kind recht heeft op goed en passend onderwijs. In beginsel zijn wij het eens met de stelling dat zo
veel mogelijk kinderen regulier primair onderwijs moeten kunnen volgen. Wij realiseren ons dat we een zorgplicht
hebben. Onze school richt zich op het geven van basisondersteuning en in enkele gevallen op het geven van extra
ondersteuning. Basisschool De vlieger bestaat uit twee locaties en dientengevolge zal het schoolondersteuningsprofiel
inhoudelijk vorm krijgen vanuit de twee locaties. Ons aandeel is gericht op Nieuwkomersonderwijs. Voor onze ambities
zie kwaliteitsindicatoren.

Kwaliteitsindicatoren

1. Onze school biedt basisondersteuning

2. Onze school biedt extra ondersteuning voor Nieuwkomers (leerlingen met NT2 problematiek)

3. Onze school beschikt over een strategisch beleid om de extra ondersteuning uit te breiden

4. De school participeert in netwerken om extra ondersteuning te kunnen garanderen

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Samenwerking (OP6) 3,45

4.25 Opbrengstgericht werken

Op onze school werken we opbrengstgericht (doelgericht). Daarbij richten we ons onder andere op de gemiddelde
vaardigheidsscore  (3-score) van de Cito-toetsen. Per leerlijn is een doel (een norm) vastgesteld (zie bijlage
leerlijnen).  Het opbrengstgericht werken wordt ondersteund door ons OPP en daarnaast voor enkele vakken het
leerlingvolgsysteem (CITO LOVS) Bij de bespreking van de groep (leerlingen) wordt de uitslag van de toets (de
gehaalde gemiddelde vaardigheidsscore) vergeleken met de norm (de gewenste gemiddelde vaardigheidsscore). Als
de behaalde score structureel onder de gewenste score is, worden er door de IB'er en de leraren interventies
afgesproken. De schoolleiding en de IB'er voeren vervolgens klassenconsultaties uit om te observeren of het de leraar
lukt om de interventies toe te passen en te bepalen of de interventies effect hebben. Leraren worden ook gekoppeld
(collegiale consultatie) om good practice op te doen. Tijdens de voortgangsbesprekingen wordt gecontroleerd of de
interventies worden toegepast en of deze effect hebben. Deze collegiale consultatie staat wel zwaar onder druk in
relatie met het lerarentekort en praktisch geen vervanging meer bij afwezigheid van een leerkracht wegens ziekte of
anderszins. Het is dus elke keer bekijken en prioriteiten stellen of de geplande collegiale consultatie wel kan doorgaan.
Voor onze ambities zie de kwaliteitsindicatoren.

Kwaliteitsindicatoren

1. De leraren beschikken over kennis van 'goed lesgeven', ze weten wat er toe doet

2. De leraren zorgen voor een leeromgeving die de doelen ondersteunt

3. De leraren richten hun instructie op de doelen van de les

4. De leraren richten hun werkvormen op de doelen van de les

5. De leraren werken doelgericht, vanuit een gesteld doel

6. De leraren richten hun aanbod op het realiseren van de doelen van de les
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4.26 Resultaten

Opbrengsten zijn voor onze school belangrijk. Gelet op onze populatie en de termijn dat de kinderen al of niet bij ons
op school deelnemen aan ons onderwijs, geven wij op de volgende wijze vorm aan de opbrengsten:

* Ieder kind heeft een OPP 
* De vorderingen van elk kind worden gemonitord. 
* Vervolgens worden enkele opbrengsten  van de individuele leerling ingevoerd in CITO LOVS.  
* Aan de hand de leerlijnen én het uitstroomprofiel wordt per leerling het OPP geëvalueerd en eventueel bijgesteld 
*Tevens wordt ook bekeken, zover mogelijk wat gezamenlijke opbrengsten van de leerlingen betekenen voor de
resultaten op schoolniveau.

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Resultaten (OR1) 3,5

Aandachtspunt Prioriteit

Met het team de kwaliteitsindicatoren bepalen. laag

4.27 Toetsing en afsluiting

Onze school kent een gestructureerd aanbod van toetsing en afsluiting. Dit is volledig beschreven in ons Zorgplan en
in de Leerlijnen. Dit is als bijlage toegevoegd.

Aandachtspunt Prioriteit

Met het team kwaliteitsindicatoren toevoegen. laag

4.28 Vervolgsucces

Op dit moment is het voor ons niet mogelijk om de uitgestroomde leerlingen te volgen. Voor de toekomst bekijken we
wel of we het vervolgsucces in kaart kunnen brengen van de leerlingen die vanuit onze Taalschool uitstromen naar het
Middelbaar Onderwijs.

Aandachtspunt Prioriteit

Met het team kwaliteitsindicatoren vullen. laag
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5 Personeelsbeleid

5.1 Personeelsbeleid binnen Movare

Personeelsbeleid binnen Movare
Effectief personeelsbeleid sluit aan bij de doelstellingen van Onderwijsstichting MOVARE en de school en is dus een
afgeleide van de organisatie- en schooldoelstellingen. Door verschillende personeelsinstrumenten op een
samenhangende manier in te zetten, kunnen zowel de organisatie als de medewerkers en daarmee ook onze
leerlingen optimaal tot ontwikkeling komen. Wij vinden de kwaliteit van onze medewerkers van doorslaggevend belang
in relatie met de kwaliteit van het onderwijs op een school.
De belangrijkste ankerpunten ten aanzien van medewerkers zijn:
1. Het welbevinden en de vitaliteit van alle medewerkers bevorderen;
2. Het leren en ontwikkelen stimuleren, ondersteunen en faciliteren;
3. Het realiseren van een professionele en leercultuur binnen alle geledingen van de organisatie;
4. Het vinden van de juiste medewerkers en er in slagen deze medewerkers aan ons te binden.
Het welbevinden en de vitaliteit van alle medewerkers
Het ziekteverzuim en de ervaren werkdruk binnen het primair onderwijs zet ons aan om nadrukkelijk werk te maken
van en te investeren in het versterken van het welbevinden en vitaliteit van alle medewerkers. Tegelijkertijd heeft dit
een positief effect op de kernwaarde veiligheid en het voldoen aan de wettelijke kaders ten aanzien van
schoolveiligheid. In deze planperiode ligt de nadruk op het verder verlagen van het ziekteverzuim, het veilig werken en
op interventies ter verlaging van de werkdruk. Het professioneel statuut wordt ingevoerd zodat het eigenaarschap van
medewerkers en teams nog meer tot z'n recht zal komen. Het vergroten van de medewerkerstevredenheid ons
gezamenlijk streven.
Het leren en ontwikkelen stimuleren, ondersteunen en faciliteren
De professionalisering van medewerkers krijgt vorm binnen de eigen school. De schooldirecteur neemt als
leidinggevende van de schoolontwikkeling hierbij een cruciale positie in. We maken onderscheid tussen
startbekwame, basis bekwame en vakbekwame leraren. Voor de leerlingen is het van belang, dat de leraren
vakbekwaam zijn en dat ze beschikken over actuele kennis en vaardigheden om het leren van de leerlingen te
optimaliseren. We verwachten van de (bevoegde) leraren, dat ze werk maken van hun eigen professionele
ontwikkeling en dat ze deze ontwikkeling bespreken in de diverse gesprekken met de schoolleiding. Daarnaast zorgt
de directeur vanuit voorbeeldgedrag ook voor een goede eigen professionele ontwikkeling. Buiten de eigen school
kunnen medewerkers en leidinggevende actief deelnemen aan netwerken, werkgroepen, projecten en pilots om zich
verder te ontwikkelen en van en met anderen te leren. Iedere medewerker binnen onze school draagt op zijn of haar
wijze bij aan het belang van onze leerlingen. De bijdrage wordt inzichtelijk middels de vastgestelde
functiebeschrijvingen.
Het realiseren van een professionele en leercultuur binnen alle geledingen van de organisatie.
In deze periode ligt de nadruk op het werken aan een professionele en ontwikkelingsgerichte cultuur. De cultuur wordt
zichtbaar door het professioneel handelen en het voeren van de professionele dialoog, hierbij zijn onze kernwaarden
transparantie, respect, veiligheid en samen leidend. Een prettige werkomgeving waarin veiligheid en vertrouwen
gecreëerd wordt is een belangrijke voorwaarde voor ontwikkeling. Op school werken wij gericht aan een professionele
cultuur die borgt dat de medewerkers met en van elkaar leren en waar we elkaar aanspreken op handelen en gedrag.
Het streven naar verbetering en innovatie wordt gerealiseerd door gezamenlijk effectief, boeiend en positief te werken.
Een kernwoord daarbij is eigenaarschap ‘Zelf aan zet’: medewerkers zijn medeverantwoordelijk voor de
schoolontwikkeling en hun eigen professionele ontwikkeling. De directeur daagt medewerkers uit en stimuleert om
zich passend te ontwikkelen. De directeur spreekt medewerkers en collega’s aan om tot verbeteringen te komen,
waarbij samenwerking, transparantie en respectvolle communicatie hoog in het vaandel staan.
Het vinden van de juiste medewerkers en er in slagen deze medewerkers aan ons te binden.
Door proactief te kijken naar de interne en externe ontwikkelingen anticipeert de school op wisselingen in de personele
bezetting. Hierbij wordt gekeken naar de gewenste structurele omvang en benodigde kwaliteiten en competenties van
de medewerkers zodat hiernaar gehandeld wordt. Daarnaast wordt geanticipeerd, waar mogelijk, op passende
interventies in geval van tijdelijk afwezigheid. We hebben aandacht voor een warm welkom aan nieuwe medewerkers
en vervangers.
Kwaliteitsaspecten medewerkers op school
Op onze school is er aandacht voor het welbevinden en vitaliteit van onze medewerkers.
• Op onze school wordt actief invulling gegeven aan het aanwezigheidsbeleid van MOVARE.
• Op onze school wordt door het team een goede invulling gegeven aan de verlaging van de werkdruk door o.a. de
inzet van de werkdrukmiddelen.
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• Op onze school dragen we zorg voor een evenwichtige taakverdeling door afspraken vast te leggen in het
werkverdelingsplan.
• Op onze school hanteren we een effectieve gesprekkencyclus waarin in positieve punten en verbeterpunten
besproken worden.
• Op onze school worden de uitkomsten van het medewerkersonderzoek actief opgepakt
Op onze school besteden we veel tijd aan ontwikkelen en leren
• Op onze school besteden we veel tijd aan professionalisering.
• Op onze school speelt leiderschapsontwikkeling een belangrijke rol, dit krijgt mede vorm door (her) registratie van de
schooldirecteur.
• Op onze school worden (nieuwe) medewerkers goed begeleid.
Op onze school heerst een professionele en ontwikkelgerichte cultuur.
• Op onze school geven wij zichtbaar invulling aan de kernwaarden transparantie, respect, veiligheid en samen.
• Op onze school spreekt de directeur medewerkers aan om tot verbeteringen te komen, waarbij samenwerking,
transparantie en respectvolle communicatie hoog in het vaandel staan.
Op onze school is er aandacht voor het vinden en binden van medewerkers.
• Op onze school wordt pro-actief naar de vlootschouw gekeken om tijdig te anticiperen zodat het aantal medewerkers
als de kwaliteit op orde blijft.
• Op onze school dragen wij MOVARE op een positieve wijze uit.
• Op onze school geven we correct invulling aan het mobiliteitsproces door het tijdig aanzeggen van boventalligheid of
het stellen van vacatures.
• Op onze school streven wij naar voldoende en kwalitatieve vervanging bij ziekte of andere afwezigheid van collega’s
om kwaliteit en continuïteit zo veel mogelijk te waarborgen.
Mogelijke risico’s ten aanzien van medewerkers zijn:
• Onvoldoende of onvoldoende bekwame medewerkers: opleiding;coaching;gesprekkencyclus.
• Ondoelmatig inzet personeelsinstrumenten.
• Het ziekteverzuim ligt structureel boven het landelijk gemiddelde: operationele consequenties m.b.t. continuïteit en
kwaliteit.
• Overheersende cultuur is niet gericht op verbetering van het onderwijs.

5.2 Personeelsbeleid van school

De medewerkers van onze Taalschool moeten vooral kennis hebben, of bereid zijn dit tot zich te nemen, van NT2 en
de daarbij behorende didactiek. Ook dienen zij een open en welkome houding tentoon te spreiden ten opzichte van
onze doelgroep en hun ouders. Zie verder het personeelsbeleid binnen Movare.

5.3 Bevoegde en bekwame leraren

Op onze school werken bevoegde en bekwame leraren. Het is in principe uitgesloten dat een leraar op onze school
werkzaamheden kan verrichten, zonder bevoegd te zijn. Alle leraren beschikken daarom over een pabo-diploma. Wij
maken ons hierover wel zorgen in de (nabije) toekomst, gelet op het lerarentekort. De schoolleider beschikt over een
diploma van een opleiding voor schoolleiders. Ten aanzien van het bijhouden van de bekwaamheid van de directie en
de leraren verwijzen we naar de paragraaf Professionalisering. Het ontwikkelen van de bekwaamheid van de leraren
verloopt daarnaast via de lijn startbekwaam, basisbekwaam en vakbekwaam. In de gesprekkencyclus bespreken we
hoe leraren zich kunnen ontwikkelen van de ene fase naar de volgende fase van bekwaamheid. 
De directeur staat ingeschreven in het schoolleidersregister.

5.4 Organisatorische doelen

5.5 De schoolleiding

De schoolleiding wordt gevormd door de directeur en een locatieleider. In het managementteam (MT) neemt ook de
interne begeleider plaats. Kenmerkend voor de schoolleiding is dat ze zich richt op het zorgen voor goede
communicatie en op het adequaat organiseren van de gang van zaken op school. Daarnaast vindt de schoolleiding
met name het onderwijskundig leiderschap van belang. De leiding wil adaptief leiding geven, dat betekent dat ze, daar
waar nodig en noodzakelijk, rekening houdt met verschillen tussen leraren. De directeur is, conform Movare 2.0,
integraal verantwoordelijk voor de school. De belangrijkste kenmerken (eigen kwaliteitsaspecten, eigen ambities) van
onze school zijn:
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Kwaliteitsindicatoren

1. De schoolleiding ontwikkelt innovatief beleid op grond van strategische keuzes

2. De schoolleiding communiceert adequaat met het team over de koers van de school

3. De schoolleiding operationaliseert en implementeert beleid op een zorgvuldige wijze

4. De schoolleiding ondersteunt de teamleden in voldoende mate

5. De schoolleiding stimuleert initiatieven van de teamleden

6. De schoolleiding heeft voldoende delegerend vermogen

7. De schoolleiding organiseert de dagelijkse gang van zaken op een effectieve wijze

8. De schoolleiding zorgt voor een plezierig werk- en leerklimaat

5.6 Beroepshouding

Het is voor de kwaliteit van de school van belang, dat de werknemers niet alleen beschikken over lesgevende
capaciteiten. Op onze school wordt veel waarde gehecht aan de professionele instelling van de werknemers, aan een
juiste beroepshouding. De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

Kwaliteitsindicatoren

1. De leraren handelen overeenkomstig de missie en de visie van de school

2. De leraren voelen zich medeverantwoordelijk voor de school, de leerlingen en elkaar

3. De leraren kunnen en willen met anderen samenwerken

4. De leraren bereiden zich adequaat op vergaderingen en bijeenkomsten

5. De leraren voeren genomen besluiten loyaal uit

6. De leraren zijn aanspreekbaar op resultaten en op het nakomen van afspraken

7. De leraren zijn gemotiveerd zijn om zichzelf te ontwikkelen

5.7 Professionele cultuur

De schoolleiding streeft ernaar de school te ontwikkelen tot een lerende organisatie en tot een school die gekenmerkt
wordt door een professionele schoolcultuur. Daarom worden er jaarlijks studiedagen en studie-dagdelen voor het
gehele team ingeroosterd. Speerpunt is de ontwikkeling van de leraren tot nog betere leraren. Daartoe leggen de
directie, de IB'er en een mogelijke coördinator klassenbezoeken af en worden er nagesprekken gevoerd. De directie
heeft de intentie om beleid te formuleren met betrekking tot collegiale consultatie. Intentie is hierbij het leren van
elkaar.

5.8 Beleid met betrekking tot stagiaires

Voor de aanwas van nieuwe leerkrachten vinden wij het belangrijk een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van
aankomende leerkrachten of onderwijsondersteunend personeel. Daarom bieden wij ten principale stagiaires van
Arcus, Fontys en Leeuwenborgh de gelegenheid om ervaring op te doen. Helaas zijn wij op dit moment (nog) niet in de
gelegenheid om Pabo-studenten te begeleiden. 
In verband met de ontwikkeling van de school en het team neemt de school (nog) niet deel aan Opleiden in School.
Jaarlijks wordt binnen het team geïnventariseerd welke leerkracht een stagiair(e) in de klas wil begeleiden. Mogelijke
stagiaires worden uitgenodigd voor een gesprek met de coördinator en mogelijk de betreffende leerkracht dan wel de
directie. Als na het gesprek alle partijen positief zijn, worden nadere afspraken gemaakt. Voor de beoordeling van
stagiaires maken wij gebruik van de beoordelingsinstrumenten van de opleidingsschool. 

5.9 Werving en selectie

Zodra er nieuw personeel geworven dient te worden houden wij ten alle tijden een sollicitatiegesprek. Mogelijk kan hier
nog een kennismakingsgesprek aan vooraf gaan. Deze gesprekken worden ten alle tijden met minimaal twee
personen gehouden. De werkwijze van Movare met betrekking tot invulling van vacatures is hierin leidend. 
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Als school presenteren wij ons bijna ieder jaar op de Movare Mobiliteitsmarkt om zodoende reclame te maken voor
onze school en mogelijke nieuwe leerkrachten te werven.

5.10 Introductie en begeleiding

Nieuwe leraren worden, zeker het eerste jaar, extra begeleid en gecoacht. Door middels van regelmatige
startersoverleggen nemen wij de nieuwe leerkrachten mee in onze manier van werken. Ook krijgt elke starter een
ervaren collega als maatje. Daarnaast krijgt iedere nieuwe startende leerkracht 40 extra uren duurzame inzetbaarheid
(CAO) om ook tijdsmatig de ruimte te hebben zich goed te kunnen inwerken in de organisatie. 
Nieuwe leerkrachten krijgen zo snel mogelijk het DOP aangeleverd, zodat zij zich kunnen voorbereiden op onze
manier van werken en onze missie en visie.

5.11 Taakbeleid

Op onze school krijgen alle leerkrachten elk schooljaar taken toebedeeld. Vóór de zomervakantie wordt met iedere
individuele werknemer schriftelijke afspraken gemaakt over het aantal lesuren of lesgebonden en/of behandeltaken,
de tijd voor voorbereiding en nazorg, de professionalisering en overige taken. Elk jaar wordt er bekeken of de taken
voor het beheer van de school, werkgroepen en sport- en spelactiviteiten goed verdeeld zijn over de verschillende
leerkrachten. Daarbij wordt uitgegaan van wensen en sterke kanten van de personeelsleden. Uitgangspunt binnen 
taakbeleid is het Werkverdelingsplan 2019-2020.

5.12 Collegiale consultatie

Graag zouden wij beleidsmatig geplande collegiale consultaties vormgeven. Binnen collegiale consultaties komen
collega's bij elkaar in de klas om van elkaar te leren. De werkelijkheid op dit moment is dat wij nauwelijks personele
ruimte vinden om structurele consultaties te kunnen realiseren. Incidenteel is dit afgelopen schooljaar wel gebeurd,
bijvoorbeeld op gebied van spelling en klanktekenkoppeling. De bezetting van de groepen door gediplomeerde
leerkrachten, ook bij ziekte of anderszins afwezige groepsleerkrachten, heeft onze absolute prioriteit. De consequentie
hiervan is dat wij voor schooljaar 2019-2020 geen structurele collegiale consultatie inpassen. Wij zullen dit van jaar tot
jaar bekijken. Mochten wij hier toch op enig tijdstip ruimte voor vinden, dan zal collegiale consultatie zeker worden
toegepast.

5.13 Klassenbezoek

De directie en de IB-er leggen jaarlijks bij ieder teamlid klassenbezoeken af. Daarbij gaan we uit van de door het team
samengestelde en in het schoolplan vermelde ambities. Daarnaast wordt bekeken of de leraar op een correcte wijze
uitvoering geeft aan de gemaakte prestatie-afspraken en/of persoonlijke ontwikkelplannen. Na afloop van het
klassenbezoek volgt (standaard) een reflectief gesprek waarin nieuwe afspraken worden gemaakt en waarin de follow-
up wordt vastgelegd. Naast klassenbezoeken onderscheiden we flitsbezoeken. Deze consultaties zijn kort en
gekoppeld aan een observatiepunt. Na afloop krijgt de leraar een reflectieve vraag. De reflectieve vraag en het 
antwoord worden door de leraar gearchiveerd in het bekwaamheidsdossier en door de observator gedeeld met het
MT. Dit kan leiden tot een bijstelling van het DOP en/of wordt onderdeel van de gesprekkencyclus met betrokken
collega. 

5.14 Het bekwaamheidsdossier

Het personeelsbeleid van Movare is leidend met betrekking tot het bekwaamheidsdossier. Op dit moment is binnen
Movare een volledig digitaal bekwaamheidsdossier in ontwikkeling. Uiteraard is de leerkracht altijd eigenaar van
zijn/haar bekwaamheidsdossier. Vooralsnog is het dossier op school aanwezig en in dit dossier bevinden zich: 
*persoonlijke actieplannen (voor zover van toepassing)
*de gespreksverslagen van functioneringsgesprekken
*vanaf de schoolcyclus 2019-2023 ook de gespreksverslagen van het beoordelingsgesprek
*verslagen van feedbackgesprekken nav klassenbezoeken
*overzicht van reflectieve vragen en antwoorden nav flitsbezoeken
*normjaartaken

5.15 Functioneringsgesprekken

De directie voert jaarlijks een functioneringsgesprek met alle medewerkers. We beschikken over een binnen Movare
vastgestelde gesprekscyclus.
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5.16 Beoordelingsgesprekken

Movare heeft voor al haar werknemers een vastgestelde gesprekscyclus. binnen deze cyclus voert de directie de
beoordelingsgesprekken met de collega's.

5.17 Professionalisering

Scholing komt aan de orde bij de functioneringsgesprekken. Medewerkers kunnen voor (persoonlijke) scholing opteren
(bij voorkeur in relatie tot de organisatorische doelen van de school, de schoolverbeterdoelen, een mogelijk persoonlijk
verbeterplan) en daarnaast organiseert en faciliteert de directie teamgerichte scholing. Ook deze scholing richt zich op
het versterken van de missie, de visie en de ambities (doelen) van de school. In de regel volgt het team twee keer per
jaar teamgerichte scholing. Iedereen is daarbij aanwezig. De teamscholing wordt verwerkt in de normjaartaak onder
het kopje studie en de individuele scholing onder professionalisering.

Gevolgde teamscholing 2018-2019

Jaar Thema Organisatie

18-19 NT-2 Lowan

18-19 
18-19 
18-19

Rekenkisten 
Digibord 
Veilig Leren Lezen

Lowan 
ProWise 
Malmberg

Gevolgde persoonlijke scholing 2018-2019

 18-19    Aandachtsfunctionaris door LVAK 
 18-19    Opleiding leerkracht Bewegingsonderwijs door Fontys 
 18-19    Opleiding tot Ploegleider BHV door Bler 
 18-19    Introductie ZIEN door ZIEN 
 18-19    LAS Parnassys door Parnassys

  

5.18 Teambuilding

Op onze school organiseren we diverse typen vergaderingen waarin we met elkaar overleggen over thema’s die
inhoudelijk en/of organisatorisch van belang zijn voor de school en de leerkrachten. De eenheid in het team wordt ook
versterkt door de gezamenlijke momenten van nascholing. Ieder jaar volgt het team –naast de individuele scholing-
samen een aantal cursussen. We onderscheiden in het kader van teambuilding ook de meer informele
communicatiemomenten. We drinken vijf keer per week ’s morgens voor schooltijd gezamenlijk koffie en thee en
nemen dan, mocht dat aan de orde zijn, (kort) zaken door die van belang zijn voor de school en de leraren
(ochtendbriefing). De school organiseert daarnaast een aantal momenten waarop een gezamenlijke
teambuildingsactiviteit georganiseerd wordt en er is gedurende een aantal momenten in het schooljaar een gezellig
samenzijn. 

5.19 Verzuimbeleid

De school werkt binnen het door Movare vastgestelde verzuimbeleid.
In het kort komt dit op het volgende neer:
een zieke werknemer meldt zich ziek bij de locatieleider. Deze regelt de vervanging. De werknemer meldt zich ook
beter bij de locatieleider. Bij langduriger verzuim wordt de werknemer opgeroepen bij de Bedrijfsarts. Bij kort veelvuldig
verzuim wordt een verzuimgesprek gehouden door de directeur, mogelijk ondersteund door een P&O-consulent van
Movare.. Bij vermoeden van oneigenlijk verzuim wordt de Arbo-arts ingeschakeld, in overleg met de
personeelsconsulent. Langdurig verzuim wordt afgehandeld conform de Wet Poortwachter. De re-integratie voor wat
betreft het functioneren op school valt onder de verantwoordelijkheid van de directeur. Bij ziekte wordt, naast de
informele contacten door de collegae, formeel door de directeur en/of locatieleider contact onderhouden met de
betrokkene. Indien de zieke werknemer daar prijs op stelt, worden er huisbezoeken afgelegd. Regelmatig (eens per 6
weken) wordt een kaart of bloemetje gestuurd namens het team

5.20 Mobiliteitsbeleid

Het mobiliteitsbeleid is vastgesteld door Movare. Vanuit dat beleid vindt elk jaar omstreeks maart een mobiliteitsmarkt
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plaats waar scholen met vacatures voor het nieuwe schooljaar zich presenteren en elke Movarewerknemer de
gelegenheid heeft hiervan kennis te nemen en mogelijk in gesprek te gaan. Daarnaast worden vastgestelde vacatures
afgehandeld via het door Movare vastgestelde mobiliteitsbeleid
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6 Organisatiebeleid

6.1 Organisatiestructuur

Onze school is een van de 46 scholen van Onderwijsstichting Movare.  
De leiding van de school is in handen van de directeur en de locatieleider.  
De directie is integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en het (uitvoeren van het) beleid. De
directie wordt bijgestaan door één IB-er en twee leraren met zorgtaken. 
Het MT wordt gevormd door de directeur, de locatieleider en de IB-er. 
De school heeft de beschikking over een MR; op stichtingsniveau is er sprake van een GMR.

6.2 Groeperingsvormen

De school gaat uit van een klassensysteem dat is ingedeeld naar leeftijdsgroepen. Soms is er sprake van
parallelklassen.  
De indeling van klassen vindt plaats op basis van leeftijd en sociale emotionele ontwikkeling. De school plaatst
leerlingen dus tactisch. 
De lessen mondeling taal, spelling, begrijpend lezen, lezen en rekenen worden in niveaugroepen aangeboden. Deze
lessen vinden groepsoverstijgend plaats.

6.3 Het schoolklimaat

Wij vinden het belangrijk, dat de school een veilige en verzorgde omgeving is voor de leerlingen en de medewerkers.
Een omgeving waarin iedereen zich geaccepteerd voelt en waar het plezierig samen-werken is. Onze school is een
school die open staat voor ouders. Sterker nog: we proberen ouders optimaal te informeren en te betrekken bij de
dagelijkse gang van zaken, waar mogelijk dan wel noodzakelijk in hun eigen taal. 

Kwaliteitsindicatoren

1. De school ziet er verzorgd uit

2. De school is een veilige school

3. Leraren (onderling) en leerlingen (onderling) gaan respectvol met elkaar om

4. De school organiseert jaarlijks twee oudermiddagen

5. De school staat in principe altijd open, de leraren zijn bereikbaar

6.4 Veiligheid

De school waarborgt de veiligheid van leerlingen en leraren (werknemers). Daartoe is allereerst vastgesteld welke
(ernstige) incidenten de school onderscheidt. Dit zijn:

fysiek geweld
intimidatie en/of bedreiging met fysiek geweld
intimidatie en/of bedreiging via msn, sms, e-mail of internet
pesten, treiteren en/of chantage
seksueel misbruik
seksuele intimidatie
discriminatie of racisme
vernieling
diefstal
heling
(religieus) extremisme

De school beschikt over een registratiesysteem: de leraar registreert incidenten (met behulp van een format). Naast de
incidentenregistratie beschikt de school over een ongevallenregistratie De IB'ers analyseren jaarlijks de gegevens en
stellen, in overleg met de directie, verbeterpunten vast.

De school probeert incidenten en ongevallen te voorkomen. Er zijn school- en klassenregels (w.o. pleinregels; de
regels zijn m.n. gedragsregels: hoe ga je met elkaar om?). Deze regels worden ook daadwerkelijk gehanteerd.  De
school beschikt daarnaast over een methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling GDO. De kringgesprekken en
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lessen sociaal-emotionele ontwikkeling staan in het teken van de ontwikkeling van goed (passend) gedrag.

Incidenten en ongevallen worden in eerste instantie afgehandeld door de leraar. Als zaken niet opgelost kunnen
worden, wordt de locatieleider betrokken bij de afhandeling. Ook ouders kunnen betrokken worden bij de aanpak van
incidenten en ongevallen (de school beschikt over een protocol: ouders ontvangen een telefoontje en/of brief). Tevens
wordt in voorkomende gevallen de wijkagent betrokken bij de afhandeling van klachten.

De leraren worden 1 x per twee jaar bevraagd op veiligheidsaspecten via ons bestuur Movare. De veiligheid van de
leerlingen wordt jaarlijks gemonitord met een gevalideerd instrument: ZIEN!. De gegevens worden aangeleverd bij de
Inspectie van het Onderwijs.

De school beschikt over een klachtenregeling (zie schoolgids), een klachtencommissie en een (interne en externe)
vertrouwenspersoon. De school beschikt niet over een specifieke veiligheidscoördinator (aanspreekpunt). In de
schoolgids en het informatieboekje worden ouders uitgebreid geïnformeerd over aspecten m.b.t. veiligheid. De school
beschikt over 5 BHV'ers.

Kwaliteitsindicatoren

1. Met het team de kwaliteitsindicatoren vullen.

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Veiligheid (SK1) 3,3

Aandachtspunt Prioriteit

Met het team de kwaliteitsindicatoren vullen laag

6.5 Arbobeleid

Onze bestuur heeft bovenschools een Arbo-contract met Human Capital Care afgesloten. Het beleid is erop gericht
om uitval van leerkrachten te voorkomen. Bij langdurige uitval stelt de arbeidsdeskundige – eventueel in overleg met
de bedrijfsarts – een probleemanalyse op. De directeur en de zieke leerkracht stellen vervolgens een plan van aanpak
op. Tevens bestaat de mogelijkheid voor overleg met de bedrijfsarts en de personeelsconsulent van Movare. Wij
hechten veel belang aan een gezond leef- en werkklimaat in en rondom de school.

We beschikken over een registratieformulier voor het melden van een ongeval en de oorzaak daarvan . Op die manier
kunnen we tekortkomingen aan het gebouw en/of materialen in kaart brengen en acties plannen. Voor de
speeltoestellen is een logboek aanwezig voor het bijhouden van onderhoud en het melden van eventuele ongevallen.
De brandweer heeft een gebruiksvergunning afgegeven en (daarmee) via de vergunning de school brandveilig
verklaard. Op de school is een calamiteitenplan en ontruimingsplan aanwezig.

Aandachtspunt Prioriteit

In schooljaar 2019-2020 zal vanuit Movare een nieuwe RIE plaatsvinden. laag

6.6 Interne communicatie

Op onze school vinden we de interne communicatie van groot belang. We zijn gericht op het creëren van
betrokkenheid van de medewerkers op het werk en op de school om op die manier de kwaliteit van de school te
optimaliseren. Daarom zorgt de schoolleiding voor een heldere vergaderstructuur en worden er effectieve
hulpmiddelen gebruikt. 
De belangrijkste communicatiekenmerken (eigen kwaliteitsaspecten, eigen ambities) van onze school zijn verwoord in
de kwaliteitskenmerken.
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Kwaliteitsindicatoren

1. Zaken worden op de juiste plaats besproken

2. Vergaderingen worden goed voorbereid

3. Op vergaderingen is sprake van actieve deelname

4. In beginsel spreekt iedereen namens zichzelf

5. We geven elkaar respectvolle feedback en accepteren ook feedback van anderen

6. We werken volgens een uitgewerkt jaarschema dat elke collega ontvangen heeft

7. Het MT vergadert wekelijks

8. De MR vergadert 1 x per anderhalve maand 

9. We gebruiken effectieve middelen voor de communicatie, onder andere memo-bord en via e-mail

6.7 Samenwerking

Onze school werkt, daar waar mogelijk, effectief samen met voorschoolse voorzieningen. Deze samenwerking is m.n.
gericht op informatie-uitwisseling over leerlingen en het realiseren van een doorgaande leerlijn. Daarnaast werken we
samen met vervolgscholen (ook bij een tussentijds vertrek). In alle gevallen betrekken we ouders bij de overgang van
hun kind (voorschool – school; school – voortgezet onderwijs; school – andere school). Met betrekking tot leerlingen
met een extra ondersteuningsbehoefte werken we samen met het samenwerkingsverband en met zorgpartners.
Tenslotte werken we constructief samen met de gemeente; afspraken in het kader van de lokale educatieve agenda
en m.b.t. vroegschoolse educatie voeren we loyaal uit, indien voor onze doelgroep van toepassing zoals bijvoorbeeld
'Heerlen Schoon'.

In het kader van de zorg onderhouden wij contacten met:

De leerplichtambtenaar
De wijkagent
Centrum voor jeugd en gezin
Schoolmaatschappelijk werk
Schoolarts
Knooppunt
Samenwerkingsverband

De belangrijkste kenmerken (eigen kwaliteitsaspecten, eigen ambities) van onze school zijn verwoord in onze
kwaliteitsaspecten. 

Kwaliteitsindicatoren

1. we hebben met elke ouder een persoonlijke intake

2. we beschikken over beleid mbt de tussentijdse overgang naar een reguliere school

3. we beschikken over beleid mbt de overgang naar een reguliere basisschool

4. we betrekken, daar waar mogelijk, ouders bij de overgang van hun kind naar een andere school

5. we werken samen met diverse ketenpartners

6. we werken samen met het SWV

7. we overleggen structureel met de gemeente

8. We overleggen regelmatig met andere basisscholen

9. we overleggen structureel met VO-scholen bij de overgang van een leerling naar het VO

6.8 Contacten met ouders

Goede contacten met ouders vinden wij van groot belang, omdat school en ouders dezelfde doelen nastreven: de
algemeen menselijke en de cognitieve ontwikkeling van (hun) kinderen. Ouders zien we daarom als gelijkwaardige
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gesprekspartners. Voor de leraren zijn de bevindingen van de ouders essentieel om het kind goed te kunnen
begeleiden. En voor de ouders is het van belang dat zij goed geïnformeerd worden over de ontwikkeling van hun kind.
Vaak lopen we hierbij tegen taalgrenzen aan. 
Waar mogelijk proberen we te werken met een tolk en wordt schriftelijke informatie aangeboden in het Arabisch. 
De belangrijkste kenmerken (eigen kwaliteitsaspecten, eigen ambities) van onze school zijn verwoord in onze
kwaliteitsaspecten. 

Kwaliteitsindicatoren

1. Ouders worden betrokken bij schoolactiviteiten 

2. Leraren stellen zich op de hoogte van de opvattingen en verwachtingen van de ouders 

3. Ouders ontvangen informatie over de actuele gang van zaken 

4. Ouders worden betrokken bij (extra) zorg

5. Ouders (en hun kinderen) worden adequaat voorbereid op het vervolgonderwijs indien dit aan e orde is.

6. Ouders worden adequaat op de hoogte gesteld van de ontwikkeling van hun kind

6.9 Overgang PO-VO

Een klein aantal van onze leerlingen stroomt in in het Voortgezet Onderwijs. Wij willen dat dit zo soepel mogelijk
verloopt en hebben daarom structureel contact met de v.o.-scholen waar onze leerlingen naartoe gaan. 
Onze belangrijkste kenmerken zijn verwoord in de kwaliteitsindicatoren.

Aandachtspunt Prioriteit

Met het team kwaliteitsindicatoren vaststellen. laag

6.10 Privacybeleid

Ons bestuur Movare beschikt over een privacy-reglement waarin staat hoe wij met privacy omgaan met onder andere
de persoonsgegevens van leerlingen en medewerkers.
Zie hiervoor de website van Movare: www.movare.nl

6.11 Voor- en vroegschoolse educatie

Onze school is geen VVE-school (vroeg- en voorschoolse educatie). 
Incidenteel ontvangen wij een leerling die VVE genoten heeft. We proberen dan altijd een warme overdracht te
realiseren.

6.12 Voor-, tussen- en naschoolse opvang

Onze school kent een continurooster; er is geen sprake van specifieke voor-, tussen- en naschoolse opvang. Onze
leerkrachten verzorgen zelf de opvang van de leerlingen in de middagpauze van 12.00 uur tot 12.30 uur.
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7 Financieel beleid

7.1 Financieën en Beheer door Movare

Financiën en beheer

Alle baten van de school worden integraal toegerekend. De scholen krijgen derhalve waar ze recht op hebben. De
omvang van de baten wordt met name bepaald door de leerlingaantallen.

Een gedeelte van deze baten wordt afgeroomd ter dekking van bovenschoolse activiteiten. Gedacht kan worden aan
afdrachten ten behoeve van personele lasten van het MOVARE-bureau en de vervangingspool,
bedrijfsgezondheidszorg, onderhoud gebouwen, administratiekantoor, licenties, netwerkbeheer en dergelijke. De
ruimte die resteert kan vrij door de scholen ingezet worden. Hierbij dienen de intern geformuleerde spelregels van
MOVARE gerespecteerd te worden.

Het geheel van baten en lasten wordt vertaald in een meerjarenbegroting van de school. De school kijkt hierbij vier
schooljaren vooruit. Belangrijk hierbij is het principe van “een sluitende begroting”. Plannen die verwoord staan in het
schoolplan zullen derhalve getoetst moeten worden op de financiële haalbaarheid (meerjarig). Periodiek wordt de
actuele stand van zaken gemonitord en gerapporteerd.

Gebouwen en huisvesting

Het schoolgebouw vormt een vertaalslag van een visie op leren en ontmoeten waarbij wordt gestreefd naar
gezamenlijke huisvesting met andere kindpartners. De kwaliteit van het schoolgebouw is vanzelfsprekend van belang
voor de kwaliteit van het onderwijs en de leeromgeving van leerlingen. Een duurzaam gebouwd en ingericht
schoolgebouw draagt bij aan een breder bewustzijn van het gebruik van duurzame en schaarse materialen, het
scheiden van afval en het gebruik van energie. Duurzaamheid niet alleen een gebouwelijk en technisch vraagstuk,
maar evenzeer een onderwijskundig en pedagogisch vraagstuk.
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8 Zorg voor kwaliteit

8.1 Kwaliteitszorg op een Movareschool

Kwaliteitszorg op een Movare-school
MOVARE scholen werken op basis van een schoolplan. Dit schoolplan is de leidraad voor de ontwikkeling van de
school gedurende een planperiode van vier schooljaren. Het schoolplan krijgt een concrete uitwerking in de
jaarplannen. In het schoolondersteuningsprofiel geven de scholen aan welke ondersteuning ze nu aan de leerlingen
kunnen bieden en waarheen de school zich ontwikkelt.
Kwaliteit op schoolniveau start met het kennen van de populatie (leerlingen, ouders, opvoedingsklimaat thuis en de
pedagogische kwaliteit van de omgeving). Een populatie analyse geeft de school houvast in het maken van
pedagogisch- didactische keuzes, keuzes in aanbod, ondersteuning etc.
Periodiek houden scholen een leerling- en oudertevredenheidspeiling. Naast de populatie analyse geven deze
metingen een aanvullend beeld over de perceptie en de verwachtingen van de schoolpopulatie.
Onder andere op basis van de kennis, de verwachtingen en de perceptie van de populatie, maken scholen keuzes
voor hun aanbod en hun pedagogisch / didactisch handelen. Dit dagdagelijkse handelen mondt uit in methodische
toetsen (en eventueel observaties).
Periodiek objectiveert de school haar beeld met behulp van genormeerde toetsen van het Cito LOVS. In groep 8 wordt
hier de Eindtoets Basisonderwijs aan toegevoegd.
Zowel de LOVS toetsen als de Eindtoets worden geanalyseerd en geëvalueerd. Dit leidt waar nodig tot het aanpassen
van het pedagogisch/didactisch handelen naar de leerling(en) of tot bijstelling van het leerkrachthandelen in het
algemeen. Deze aanpassingen worden vastgelegd in cyclische verbeterplannen Plan – Do – Study – Act (PDSA).
Parnassys vormt de administratieve ruggengraat van onderwijs en onderwijskwaliteit. Gegevens over populatie,
didactisch en pedagogisch handelen, aanbod, toetsresultaten, analyses en verbeterplanning worden bijgehouden en
ontsloten.
Kwaliteitsaspecten kwaliteitszorg op school
1. Onze school heeft een systeem voor kwaliteitszorg beschreven en werkt op basis van deze beschrijving.
2. Onze school werkt vanuit een schoolplan met een jaarplan en een jaarverslag.
3. Onze stichting beschikt over een systeem van interne audits. Onze school wordt minstens één keer per planperiode
door het Movare auditteam bezocht.
4. Het bestuur voert –conform rooster- inhoudelijke gesprekken met de scholen.
Mogelijke risico’s ten aanzien van medewerkers zijn:
• Ontbreken van een systeem voor kwaliteitszorg;
• Het systeem van kwaliteitszorg is niet geoperationaliseerd binnen de school;
• Het onderwijs op onze school leidt niet tot voldoende tussen- en eindopbrengsten

8.2 Kwaliteitszorg op school

Onze school beschikt over een systeem voor kwaliteitszorg: vanuit een meerjarenplanning beoordelen en verbeteren
we de kwaliteit van ons onderwijs op een systematische en effectieve wijze. Daarnaast hebben we onze kwaliteitszorg
gekoppeld aan ons integraal personeelsbeleid. Daardoor borgen we dat de schoolontwikkeling en de ontwikkeling van
onze medewerkers parallel verloopt. De instrumenten die we inzetten voor kwaliteitszorg en integraal
personeelsbeleid (zie hoofdstuk Personeelsbeleid) leiden vrijwel altijd tot aandachtspunten. Samen met het team –en
in het perspectief van onze streefbeelden en actuele ontwikkelingen- stellen we op basis daarvan verbeterpunten vast.
Daarbij gaat het altijd om keuzes; we gaan uit van het principe: niet het vele is goed, maar het goede is veel. De
gekozen verbeterpunten worden daarna verwerkt in het jaarplan en uitgewerkt door een projectgroep of een
werkgroep. De directie monitort de voortgang. Aan het eind van het jaar evalueren we de verbeterplannen en
verantwoorden we ons over onze werkzaamheden in het jaarverslag. De belangrijkste kenmerken (en eigen
kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:
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Kwaliteitsindicatoren

1. Wij beschikken over toetsbare doelen bij de diverse beleidsterreinen (zie dit schoolplan) 

2. Wij beschikken over een evaluatieplan waardoor geborgd is dat de verschillende beleidsterreinen (zie dit
schoolplan) minstens 1 x per vier jaar beoordeeld worden 

3. Wij laten de kwaliteit van onze school cyclisch beoordelen door ouders (indien mogelijk), leerlingen en leraren 

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

5. Wij evalueren stelselmatig of onze verbeterplannen gerealiseerd zijn 

6. Wij borgen onze kwaliteit (o.a. door zaken op schrift vast te leggen)

7. Wij rapporteren aan belanghebbenden (inspectie, bevoegd gezag, MR en ouders)

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Kwaliteitszorg (KA1) 3,9

Zelfevaluatie - Kwaliteitscultuur (KA2) 3,27

Zelfevaluatie - Verantwoording en dialoog (KA3) 3

Aandachtspunt Prioriteit

De school heeft tegenspraak georganiseerd gemiddeld

8.3 Kwaliteitscultuur

Op onze school geven we gestalte aan onderwijskundig leiderschap. We zijn sterk gericht op het steeds verbeteren
van onze persoonlijke kwaliteit (zowel directie als team). Het uitgangspunt voor onze professionalisering is onze visie
die vertaald is in ambities, in indicatoren voor ons (onderwijskundig) handelen. De belangrijkste kenmerken (en eigen
kwaliteitsaspecten) van onze school zijn verwoord in de kwaliteitsindicatoren.

Kwaliteitsindicatoren

1. We beschikken over een heldere visie die vertaald is in concrete gedragsindicatoren 

2. Onze visie en de ambities vormen het uitgangspunt voor onze professionalisering 

3. De schoolleiding is sterk gericht op de ontwikkeling van het team 

4. De schoolleiding heeft zicht op de sterke kanten en de verbeterpunten van de leraren (en het team als geheel) 

5. De schoolleiding beschikt over een professionaliseringsplan (jaarlijkse update)

Aandachtspunt Prioriteit

In schooljaar 2019-2020 besluit nemen of we meedoen aan een interne audit van Movare.en
zo ja, wanneer

laag

8.4 Verantwoording en dialoog

Op onze school betrekken we vanaf schooljaar 2019-2020 ook externen bij de bepaling en beoordeling van onze
kwaliteit. Planmatig wordt onze school geauditeerd. We beschikken, rekening houdend met onze doelgroep, geen
ouderpanel. we heeft basisschool De vlieger een oudervereniging.  Ieder jaar stellen we een jaarplan op (o.b.v. ons
schoolplan) met onze verbeterdoelen. Het jaar sluiten we af met een jaarverslag waarin we verantwoording afleggen
aan onze stakeholders voor wat betreft de realisatie van onze verbeterdoelen en de behaalde resultaten. De
belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn verwoord in onze kwaliteitsindicatoren.
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Kwaliteitsindicatoren

1. Onze school stelt jaarlijks een jaarplan op 

2. Onze school stelt jaarlijks een jaarverslag op

3. Onze school betrekt haar stakeholders bij de kwaliteitszorg (bepaling en beoordeling) 

4. Onze school betrekt externen bij de kwaliteitszorg (bepaling en beoordeling)

8.5 Het meten van de basiskwaliteit

De Inspectie van het Onderwijs beschrijft in haar waarderingskader 2017 de basiskwaliteit op 17 standaarden. Wij
hebben gemeten of we voldoen aan de gestelde eisen van basiskwaliteit met behulp van de knop Zelfevaluatie
Basiskwaliteit (Mijnschoolplan.nl). De scores per standaard en de actiepunten zijn opgenomen in ons schoolplan in de
bijpassende paragrafen. 

Beoordeling

De basiskwaliteit wordt een keer per twee jaar beoordeeld door directie en team.

8.6 Onze eigen kwaliteitsaspecten

Onze school onderscheidt basiskwaliteit en eigen kwaliteitsaspecten (eigen ambities). We hebben per paragraaf
steeds aangegeven wat de "kenmerken" zijn van onze school, geformuleerd als kwaliteitsindicatoren . We zullen in
schooljaar 2019-2020 sommige kenmerken oormerken als "eigen kwaliteitsaspecten". Het gaat daarbij om kenmerken
(kwaliteitsindicatoren) waarvan we vinden dat we daarbij toegevoegde waarde leveren ten opzichte van de
basiskwaliteit. De verzameling van de eigen kwaliteitsaspecten zal worden opgenomen in een bijlage. De meest
bijzondere eigen kwaliteitsaspecten noemen we "parels". Onze parels zullen vanaf dan vermeld staan in het hoofdstuk
Onderwijskundig beleid (zie paragraaf Missie)

Beoordeling

Onze eigen kwaliteitsaspecten worden een keer per twee jaar herzien (bijgesteld).

8.7 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 programmeren niet meer dan (maximaal) 7 x een onvolledige schoolweek voor de leerlingen van groep 3 t/m 8

8.8 Inspectiebezoeken

Onze school heeft op 13 mei 2016 een schoolbezoek gehad van de Inspectie van het Onderwijs. We beschikken over
een rapport met de bevindingen (zie bijlage). De inspectie heeft geconcludeerd dat de kwaliteit van het onderwijs op
onze school op orde is: onze school heeft een basisarrangement (voldoende). Er zijn nauwelijks tekortkomingen en
daar waar dat wel zo is, is dat inmiddels aangepast.

8.9 Quick Scan - Zelfevaluatie

Wij nemen geen quickscan af; wel zal de school elk schooljaar de basiskwaliteit bepalen, ook in het kader van
actiepunten voor het nieuwe schooljaar.

Aandachtspunt Prioriteit

Basiskwaliteit voor schooljaar 2020-2021 afnemen. laag
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8.10 Medewerkerstevredenheidsonderzoek

De laatste versie van het medewerkerstevredenheidsonderzoek is afgenomen in najaar 2018. 
De medewerkers zijn tevreden over onze school en over de schoolleiding.

8.11 Evaluatieplan 2019-2023

Onze school beschikt over een meerjarenplanning voor de kwaliteitszorg. Daarin zijn opgenomen de Quick Scan, de
Schooldiagnoses en de vragenlijsten (zie bijlage). De diverse paragrafen komen als volgt terug in de
meerjarenplanning:

Hoofdstuk Beleidsterreinen
April
2020

April
2021

April
2022

April
2023

Onderwijskundig
beleid

Levensbeschouwelijke identiteit  X   

Onderwijskundig
beleid

Sociaal-emotionele ontwikkeling X    

Onderwijskundig
beleid

Actief Burgerschap en Sociale Cohesie   X  

Onderwijskundig
beleid

Leerstofaanbod  X   

Onderwijskundig
beleid

Taalleesonderwijs X    

Onderwijskundig
beleid

Rekenen en wiskunde  X   

Onderwijskundig
beleid

Wereldoriëntatie    X

Onderwijskundig
beleid

Kunstzinnige vorming X    

Onderwijskundig
beleid

Bewegingsonderwijs   X  

Onderwijskundig
beleid

Wetenschap en Techniek  X   

Onderwijskundig
beleid

Engelse taal   X  

Onderwijskundig
beleid

Gebruik leertijd   X  

Onderwijskundig
beleid

Pedagogisch handelen X    

Onderwijskundig
beleid

Didactisch handelen    X

Onderwijskundig
beleid

Actieve en zelfstandige leerhouding van de
leerlingen

  X  

Onderwijskundig
beleid

Klassenmanagement  X   

Onderwijskundig
beleid

Zorg en begeleiding    X

Onderwijskundig
beleid

Afstemming - HGW  X   
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Onderwijskundig
beleid

Passend onderwijs    X

Onderwijskundig
beleid

Levensbeschouwelijke identiteit  X   

Onderwijskundig
beleid

Opbrengstgericht werken X    

Onderwijskundig
beleid

Opbrengsten X X X X

Personeelbeleid Integraal personeelsbeleid  X   

Personeelbeleid Schoolleiding X    

Personeelbeleid Beroepshouding    X

Organisatie en
beleid

Schoolklimaat X    

Organisatie en
beleid

Sociale en fysieke veiligheid  X  X

Organisatie en
beleid

Interne communicatie    X

Organisatie en
beleid

Externe contacten   X  

Organisatie en
beleid

Contacten met ouders X    

Zorg voor kwaliteit Kwaliteitszorg    X

Zorg voor kwaliteit Wet- en regelgeving   X  

  9 9 8 9

Hoofdstuk Beleidsterreinen
April
2020

April
2021

April
2022

April
2023
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9 Strategisch beleid

9.1 Strategisch beleid

Onze Stichting Movare beschikt over een strategisch beleidsplan voor de periode 2019-2023; dit is op dit moment nog
niet vastgesteld. Zodra dit is vastgesteld door de GMR zullen de schoolse aandachtspunten in ons schoolplan worden
opgenomen.
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10 Aandachtspunten 2019-2023
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Thema Mogelijk aandachtspunt Prioriteit

Streefbeeld De school start structureel met taaldenkgesprekken hoog

De school wil de juiste structuur aanbrengen in Parnassys, denk aan
OPP, groepskaarten, leerlijnen en kleuters

hoog

De school wil haar aandacht specifiek richten op het ontwikkelen
van beleid voor Plusleerlingen

Het aanbod van de school sluit aan bij het (beoogde) niveau van alle
leerlingen
Het aanbod wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften die
kenmerkend zijn voor de leerlingenpopulatie
De leraren zorgen voor ondersteuning en uitdaging

hoog

De school wil beleid ontwikkelen met betrekking tot sociale en
maatschappelijke competenties

Het onderwijs is gericht op het bevorderen van actief burgerschap en
sociale integratie
Een keuze maken tussen ZIEN! en VISION
Opstarten werkgroep actief burgerschap en sociale cohesie met als
doel beleid te ontwikkelen en te implementeren

hoog

De school wil een gerichter beleid ontwikkelen en lessen aanbieden op
het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling (SEO)

hoog

De visies van de
school

Toekennen sterren en parels gemiddeld

Taalleesonderwijs In schooljaar 2019-2020 zal de school zich oriënteren op
Redzaamheidslezen; hier ligt de focus op correct lezen in plaats van op
tempolezen. Ook zal de school zich vanaf het schooljaar 2019-2020
inlezen in de methode Toch nog Leren L

gemiddeld

Invoeren methode Veilig Leren Lezen hoog

Invoeren methode Voortgezet Technisch Lezen hoog

Rekenen en
wiskunde

In schooljaar 2019-2020 de rekenleerlijn bij de kleuters bekijken. gemiddeld

Les- en leertijd Voor begin schooljaar 2019-2020 de lesroosters en lessentabel maken. laag

Didactisch
handelen

1. Hernieuwde aandacht voor het DIM-model
2. Hernieuwde aandacht voor het inzetten van coöperatieve
werkvormen

gemiddeld

Resultaten Met het team de kwaliteitsindicatoren bepalen.
Met het team kwaliteitsindicatoren toevoegen.
Met het team kwaliteitsindicatoren vullen.

laag

Veiligheid Met het team de kwaliteitsindicatoren vullen laag

Arbobeleid In schooljaar 2019-2020 zal vanuit Movare een nieuwe RIE plaatsvinden. laag

Overgang PO-VO Met het team kwaliteitsindicatoren vaststellen. laag

Kwaliteitszorg op
school

De school heeft tegenspraak georganiseerd gemiddeld

Kwaliteitscultuur In schooljaar 2019-2020 besluit nemen of we meedoen aan een interne
audit van Movare.en zo ja, wanneer

laag

Quick Scan -
Zelfevaluatie

Basiskwaliteit voor schooljaar 2020-2021 afnemen. laag
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11 Meerjarenplanning 2019-2020

Thema Verbeterdoel

Streefbeeld De school start structureel met taaldenkgesprekken

De school wil de juiste structuur aanbrengen in Parnassys, denk aan OPP, groepskaarten,
leerlijnen en kleuters

De school wil beleid ontwikkelen met betrekking tot sociale en maatschappelijke
competenties

Het onderwijs is gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie
Een keuze maken tussen ZIEN! en VISION
Opstarten werkgroep actief burgerschap en sociale cohesie met als doel beleid te
ontwikkelen en te implementeren

De school wil een gerichter beleid ontwikkelen en lessen aanbieden op het gebied van sociaal-
emotionele ontwikkeling (SEO)

De visies van de
school

Toekennen sterren en parels

Taalleesonderwijs In schooljaar 2019-2020 zal de school zich oriënteren op Redzaamheidslezen; hier ligt de focus
op correct lezen in plaats van op tempolezen. Ook zal de school zich vanaf het schooljaar 2019-
2020 inlezen in de methode Toch nog Leren L

Invoeren methode Veilig Leren Lezen

Invoeren methode Voortgezet Technisch Lezen

Rekenen en
wiskunde

In schooljaar 2019-2020 de rekenleerlijn bij de kleuters bekijken.

Les- en leertijd Voor begin schooljaar 2019-2020 de lesroosters en lessentabel maken.

Didactisch
handelen

1. Hernieuwde aandacht voor het DIM-model
2. Hernieuwde aandacht voor het inzetten van coöperatieve werkvormen

Resultaten Met het team de kwaliteitsindicatoren bepalen.
Met het team kwaliteitsindicatoren toevoegen.
Met het team kwaliteitsindicatoren vullen.

Veiligheid Met het team de kwaliteitsindicatoren vullen

Arbobeleid In schooljaar 2019-2020 zal vanuit Movare een nieuwe RIE plaatsvinden.

Overgang PO-VO Met het team kwaliteitsindicatoren vaststellen.

Kwaliteitszorg op
school

De school heeft tegenspraak georganiseerd

Kwaliteitscultuur In schooljaar 2019-2020 besluit nemen of we meedoen aan een interne audit van Movare.en zo
ja, wanneer

Quick Scan -
Zelfevaluatie

Basiskwaliteit voor schooljaar 2020-2021 afnemen.

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we
tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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12 Meerjarenplanning 2020-2021

Thema Verbeterdoel

Streefbeeld De school start structureel met taaldenkgesprekken

De school wil de juiste structuur aanbrengen in Parnassys, denk aan OPP, groepskaarten,
leerlijnen en kleuters

De school wil haar aandacht specifiek richten op het ontwikkelen van beleid voor
Plusleerlingen

Het aanbod van de school sluit aan bij het (beoogde) niveau van alle leerlingen
Het aanbod wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften die kenmerkend zijn voor de
leerlingenpopulatie
De leraren zorgen voor ondersteuning en uitdaging

De school wil beleid ontwikkelen met betrekking tot sociale en maatschappelijke
competenties

Het onderwijs is gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie
Een keuze maken tussen ZIEN! en VISION
Opstarten werkgroep actief burgerschap en sociale cohesie met als doel beleid te
ontwikkelen en te implementeren

De school wil een gerichter beleid ontwikkelen en lessen aanbieden op het gebied van sociaal-
emotionele ontwikkeling (SEO)

Taalleesonderwijs In schooljaar 2019-2020 zal de school zich oriënteren op Redzaamheidslezen; hier ligt de focus
op correct lezen in plaats van op tempolezen. Ook zal de school zich vanaf het schooljaar 2019-
2020 inlezen in de methode Toch nog Leren L

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we
tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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13 Meerjarenplanning 2021-2022

Thema Verbeterdoel

Streefbeeld De school start structureel met taaldenkgesprekken

De school wil haar aandacht specifiek richten op het ontwikkelen van beleid voor Plusleerlingen
Het aanbod van de school sluit aan bij het (beoogde) niveau van alle leerlingen
Het aanbod wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften die kenmerkend zijn voor de
leerlingenpopulatie
De leraren zorgen voor ondersteuning en uitdaging

De school wil beleid ontwikkelen met betrekking tot sociale en maatschappelijke competenties
Het onderwijs is gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie
Een keuze maken tussen ZIEN! en VISION
Opstarten werkgroep actief burgerschap en sociale cohesie met als doel beleid te ontwikkelen en te
implementeren

De school wil een gerichter beleid ontwikkelen en lessen aanbieden op het gebied van sociaal-
emotionele ontwikkeling (SEO)

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we
tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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14 Meerjarenplanning 2022-2023

Thema Verbeterdoel

Streefbeeld De school wil beleid ontwikkelen met betrekking tot sociale en maatschappelijke competenties
Het onderwijs is gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie
Een keuze maken tussen ZIEN! en VISION
Opstarten werkgroep actief burgerschap en sociale cohesie met als doel beleid te ontwikkelen en te
implementeren

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

Brin: 11LL01

Naam: Taalschool De WereldDelen

Adres: Gaffelhof 73

Postcode: 6418 KC

Plaats: Heerlen

VERKLARING

Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van bovengenoemde school in te stemmen met het van 2019 tot 2023
geldende schoolplan van deze school.

Namens de MR,

naam

functie

plaats

datum

handtekening

 

naam

functie

plaats

datum

handtekening
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16 Formulier "Vaststelling van schoolplan"

Brin: 11LL01

Naam: Taalschool De WereldDelen

Adres: Gaffelhof 73

Postcode: 6418 KC

Plaats: Heerlen

VERKLARING

Het bevoegd gezag van bovengenoemde school heeft het van 2019 tot 2023 geldende schoolplan van deze school
vastgesteld.

Namens het bevoegd gezag,

naam

functie

plaats

datum

handtekening

 

naam

functie

plaats

datum

handtekening
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