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2. Inleiding en Context 
 

De overheid is terughoudend in het bepalen van voorschriften aangaande de kwaliteit van scholen. Dit raakt 
immers de vrijheid van onderwijs.  In de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) komt expliciet ‘de kwaliteit van 
het onderwijs aan de orde. Het bevoegd gezag, en daarmee de scholen zelf, wordt verantwoordelijk gesteld 
voor het leveren van kwaliteit. 

Toen de WPO is opgesteld, heeft de overheid de school drie instrumenten in handen gegeven om kwaliteit in 
dialoog met elkaar planmatig te ontwikkelen. Deze instrumenten zijn: 

a. Schoolplan 

b. Schoolgids 

c. Klachtenregeling. 

Het schoolplan 
Het schoolplan is een vierjarig beleidsdocument waarin de school de hoofdlijnen van het beleid beschrijft en de 
punten voor verbetering in de komende vier jaar aangeeft. Het is een intern verantwoordingsdocument waarin 
de school verantwoording aflegt over het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. Het geeft 
inzicht in de gemaakte keuzes en de gestelde prioriteiten voor het beleid dat binnen de school wordt gevoerd. 
Het schoolplan wordt eens in de vier jaar vastgesteld en behoeft de instemming van de gehele 
medezeggenschapsraad. Het wordt ter toetsing aan de inspectie gezonden. 

De R. de Jagerschool beoogt met het schoolplan voor de periode 2015-2020, naast de wettelijke 
beleidsverantwoording, een dynamisch plan, gericht op de ontwikkeling van de school. We willen dit bereiken 
door aan te sluiten bij het strategisch meerjarenbeleidsplan van de SPCO Groene Hart en door de jaarplannen 
dynamisch te integreren. 

De schoolgids 
De schoolgids is een jaarlijks informatief document ten behoeve van ouders, waarin de school de werkwijze 
voor het komend jaar beschrijft en rapporteert over de bereikte resultaten. De gids wordt ieder jaar 
vastgesteld, behoeft de instemming van de gehele medezeggenschapsraad en wordt toegezonden aan de 
inspectie. 

De klachtenregeling 
De klachtenregeling geeft ouders de gelegenheid om formeel te reageren op datgene waarover zij ontevreden 
zijn. In dit kader ook ten aanzien van de kwaliteit van het onderwijs. De regeling draagt er toe bij dat de 
onvrede op de school aan de orde komt en er maatregelen ter verbetering worden getroffen. 
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3. Wettelijk kader 
 

De artikelen 8, 9 en 12 in de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) zijn van belang bij het inrichten van het 
schoolplan. Een toelichting op de artikelen 8, 9 en 12 wordt hierna gegeven in relatie tot het ontwikkelen van 
een schoolplan voor de R.de Jagerschool. Voor de volledige tekst van deze artikelen verwijzen we naar Internet: 
link naar artikel 8, link naar artikel 9, link naar artikel 12. 

Artikel 8 Uitgangspunten en doelstelling onderwijs 
Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd 
op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen. Het onderwijs richt zich in elk geval op de emotionele en de verstandelijke 
ontwikkeling, en op het ontwikkelen van creativiteit, op het verwerven van noodzakelijke kennis en van sociale, culturele en lichamelijke 
vaardigheden. 
Het onderwijs gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving, is mede gericht op het bevorderen van actief 
burgerschap en sociale integratie, en is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende 
achtergronden en culturen van leeftijdgenoten. 
Ten aanzien van leerlingen die extra ondersteuning behoeven, is het onderwijs gericht op individuele begeleiding die is afgestemd op de 
behoeften van de leerling. Zo nodig treedt het bevoegd gezag daarbij in overleg met: instanties voor jeugdzorg, jeugdgezondheidszorg, 
maatschappelijke ondersteuning en/of zorgaanbieders. 
Het bevoegd gezag stelt ten minste eenmaal in de 4 jaar een schoolondersteuningsprofiel vast. 
De scholen gebruiken een leerling- en onderwijsvolgsysteem waaruit de vorderingen in de kennis en vaardigheden blijken op het niveau 
van de leerling, de groep en de school. Het leerling- en onderwijsvolgsysteem bevat toetsen die kennis en vaardigheden van de leerling 
meten op de terreinen, genoemd in het tweede lid. Deze toetsen voldoen aan het kwaliteitsoordeel van een door Onze minister 
aangewezen onafhankelijke commissie betreffende inhoudelijke validiteit, betrouwbaarheid en deugdelijke normering.  
De school voorziet in een voortgangsregistratie omtrent de ontwikkeling van leerlingen die extra zorg behoeven en omtrent leerlingen die 
onderwijs volgen als bedoeld in artikel 165 
Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen in beginsel binnen een tijdvak van 8 aaneensluitende schooljaren de school kunnen 
doorlopen; de leerlingen in 8 schooljaren ten minste 7520 uren onderwijs ontvangen; de onderwijsactiviteiten evenwichtig over de dag 
worden verdeeld, tenzij afwijking van deze verdeling van belang is in verband met activiteiten in het kader van het voorkomen en 
bestrijden van onderwijsachterstanden. 
Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat leerlingen die in verband met ziekte thuis verblijven dan wel zijn opgenomen in een ziekenhuis, 
op adequate wijze voldoende onderwijs kunnen genieten. 
Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat daarbij op structurele en herkenbare wijze aandacht wordt besteed aan het bestrijden van 
achterstanden in het bijzonder in de beheersing van de Nederlandse taal, waarin ook door middel van vroegschoolse educatie kan worden 
voorzien. 

Artikel 9 De inhoud van het onderwijs 
Het onderwijs omvat, waar mogelijk in samenhang: zintuiglijke en lichamelijke oefening; Nederlandse taal; rekenen en wiskunde; Engelse 
taal; enkele kennisgebieden; expressie-activiteiten; bevordering van sociale redzaamheid, waaronder gedrag in het verkeer; bevordering 
van gezond gedrag. Bij de kennisgebieden wordt in elk geval aandacht besteed aan: aardrijkskunde; geschiedenis; de natuur, waaronder 
biologie; maatschappelijke verhoudingen, waaronder staatsinrichting; geestelijke stromingen. 
Voor de school geldt de eis dat zij tenminste de kerndoelen bij haar onderwijsactiviteiten als aan het eind van het basisonderwijs te 
bereiken doelstellingen hanteert. Kerndoelen geven een beschrijving van kwaliteiten van leerlingen op het gebied van kennis, inzicht en 
vaardigheden. Indien de eerste volzin niet kan worden toegepast voor een leerling vanwege zijn handicap, wordt in het 
ontwikkelingsperspectief, bedoeld in artikel 40a, aangegeven welke vervangende onderwijsdoelen worden gehanteerd.  
Bij de verzorging van het onderwijs op basis van de kerndoelen voor Nederlandse taal en rekenen en wiskunde, neemt het bevoegd gezag, 
met inachtneming van artikel 8, eerste lid, de referentieniveaus Nederlandse taal en de referentieniveaus rekenen, bedoeld in artikel 2, 
tweede lid, aanhef en onderdeel a, van de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen, als uitgangspunt.  

Artikel 12 Schoolplan  
Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt 
gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en 
verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. 
Het onderwijskundig beleid omvat in elk geval de uitwerking van de wettelijke opdrachten voor het onderwijs en van de door het bevoegd 
gezag in het schoolplan opgenomen eigen opdrachten voor het onderwijs in een onderwijsprogramma. Daarbij wordt tevens het 
schoolondersteuningsprofiel betrokken. 
Het personeelsbeleid, voor zover dat in het schoolplan tot uitdrukking wordt gebracht, omvat in elk geval maatregelen met betrekking tot 
het personeel die bijdragen aan de ontwikkeling en de uitvoering van het onderwijskundig beleid. 
Het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs omvat in elk geval: de wijze waarop het 
bevoegd gezag bewaakt dat die kwaliteit wordt gerealiseerd, de wijze waarop het bevoegd gezag vaststelt welke maatregelen ter 
verbetering van de kwaliteit nodig zijn, en maatregelen en instrumenten om te waarborgen dat het personeel zijn bekwaamheid 
onderhoudt. 
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4. Proces en bronnen 
 

3.1. Procesbeschrijving  
Uit het team zijn twee sleutelfiguren nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van het SMP. Daarnaast 
hebben meerdere teamleden hun betrokkenheid en invloed getoond in dit proces door hun actieve inzet bij de  
SMP dag. 
Het team van de R. de Jagerschool heeft, parallel aan het proces op Stichtingsniveau, een schoolproces gevolgd 
waarin het team aan de hand van de Stichtingthema’s de transfer hebben gemaakt naar doelen die relevant 
zijn voor de school. Teamleden en ouders uit de Medezeggenschapsraad en Schoolraad hebben hier hun 
inbreng in gehad.  
In het team is via een ‘white paper’ sessie gebrainstormd en gedroomd over ons ideaal ten aanzien van de 
thema’s. Hiervan is een concretisering gemaakt door doelen op te stellen bij de thema’s. Vervolgens zijn er 
keuzes gemaakt en is er focus aangebracht binnen de doelen.  
De ouders van de Medezeggenschapsraad en de Stichtingsraad zijn regelmatig geïnformeerd over de 
uitkomsten van het proces en hebben hun visie en aanvullingen meegegeven.  
Met de ouders zijn door artikelen in de nieuwsbrief geïnformeerd over het proces om te komen tot een nieuw 
meerjarenplan. 
Dit alles heeft geresulteerd in het onderstaande SMP. 

3.2. Geraadpleegde bronnen 
Bij de ontwikkeling van het schoolplan 2015-2019 zijn de volgende bronnen gebruikt: 

Literatuur 
- Wat werkt op school, Marzano, 2007, Bazalt 
- De kunst en de wetenschap van het lesgeven, Marzano, 2011, Bazalt 
- Scholen met lef, tien notities bij christelijk geïnspireerd onderwijs in een seculiere tijd, Dick den 

Bakker, 2013, Besturenraad 
- Leren zichtbaar maken, John Hattie, 2014, Bazalt 
- Ontwikkeling door onderzoek, Kallenberg e.a., 2007, ThiemeMeulenhoff 
- Ouderbetrokkenheid 3.0 http://www.cps.nl/e-book-ouderbetrokkenheid 
- Artikelen 21 century skills http://www.kennisnet.nl/themas/21st-century-skills/ 

Andere bronnen 
- Inspectierapport 4-jaarlijks bezoek – mei 2009 

http://www.onderwijsinspectie.nl/zoek-en-vergelijk/sector/po/id/5990/?pagina=1&zoekterm=11BO 
- Strategisch Meerjaren Plan SPCO 
- Scholen op de kaart. 

http://www.scholenopdekaart.nl/basisscholen/5984/R-de-Jagerschool?Postcode=3445er&presentatie
=2 
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5. Beschrijving van de beleidsdomeinen (art.12 WPO) 
 

4.1. Onderwijskundig beleid 
Het onderwijskundig beleid van de scholen van de SPCO het Groene Hart omvat in ieder geval de wettelijke 
opdrachten zoals deze verwoord zijn in art. 8 en art. 9 van de WPO.  

Ons onderwijs wil ‘voorbereiden op het leven’. Dat richt zich op het verbreden in plaats van het versmallen van 
het curriculum, het ontwikkelen van karakter, het appèl doen op meervoudige intelligentie en het  aanleren 
van vaardigheden (onder andere kritisch denken, creativiteit, ondernemerschap en samenwerken). In de vorige 
beleidsperiode zijn we bezig geweest met het verbeteren en op peil houden van onderwijsopbrengsten 
(‘opbrengstgericht werken). In de komende beleidsperioden willen we de goede resultaten vasthouden en 
tevens óók meer aandacht besteden aan de persoonlijkheidsontwikkeling van leerlingen dan voorheen. We 
doen dat binnen het perspectief van ‘21e eeuwse educatie’. We willen meer naar het zgn. ‘diep’ leren. We 
bedoelen hiermee vormen van onderwijs die een beroep doen op het denk- en leervermogen van (groepen) 
leerlingen om kennis en kunde op te doen en hun vermogen om complexe problemen ook zonder al te veel 
sturing (al dan niet met behulp van ICT) zelf te leren oplossen. 21e eeuwse educatie daagt leerlingen uit om op 
een actieve manier kennis en vaardigheden te exploreren en persoonlijkheid en karakter te ontwikkelen, zodat 
zij kunnen omgaan met de complexiteit van de huidige wereld en met het onbekende van de toekomstige 
wereld. Het onderwijs biedt leerlingen het bouwen aan zelfvertrouwen, kritisch denken, samenwerken en 
betekenisvol leren, zodat zij in aanraking komen met het leren van waarden, attitudes en mindsets die hen 
ondersteunen gedurende de rest van hun leven. 

De te realiseren doelen voor (onderwijskundig) beleid op stichtingsniveau staan verwoord in de bijlage van het 
Strategisch Meerjarenplan 2016-2020 van de stichting.  

R.de Jagerschool: 
Voorbereiden op het leven betekent voor het onderwijs op de R. de Jagerschool dat we afstemmen op de 
onderwijsbehoeften van kinderen. De kracht van de school ligt in het afgestemde aanbod. Dit betekent dat 
sommige kinderen meer instructie en oefening krijgen en andere kinderen op een hoger, abstracter 
denkniveau uitgedaagd worden. Onderzoekend en gepersonaliseerd leren zal een grotere plaats krijgen in ons 
onderwijs. De taxonomie van Bloom is de basis om op alle denkniveaus kinderen tot diep leren te stimuleren. 
We ambiëren een voortrekkersrol binnen de stichting op het gebied van hoogbegaafdheid en ontwikkelen 
hiervoor nieuwe organisatievormen. 
ICT zal in de komende jaren het gepersonaliseerd leren steeds meer gaan faciliteren en ondersteunen.  
 
Het leerstofaanbod van de R. de Jagerschool is dekkend voor de kerndoelen. De methoden die wij gebruiken 
hierbij zijn: 

Bijbelonderwijs: Startpunt 
Sociaal emotionele vorming: Kanjermethode 
Rekenen: Wereld in Getallen 4 
Taal en spelling: Staal 
Begrijpend Lezen: Nieuwsbegrip en Nieuwsbegrip XL 
Technisch Lezen: Veilig Leren Lezen Kim versie en , Vloeiend en Vlot 
Studievaardigheden: Blits 
Schrijven: Pennenstreken 
Geschiedenis: Bij de Tijd 
Aardrijkskunde: Hier en Daar 3 
Natuur en techniek: Natuurlijk 
Verkeer: Verkeerskrant VVN 
Bewegingsonderwijs: Basisdocument 
Engels: Take it easy en I Pockets 
Expressie: Moet je doen! 
Kleuteronderwijs: Schatkist 
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Zorg en begeleiding, Passend Onderwijs 
Onze school biedt een programma voor 4- tot 12-jarige kinderen. De programma’s vormen in pedagogisch, 
didactisch, onderwijskundig en sociaal-emotioneel opzicht een doorgaande lijn. 

Wij bepalen systematisch de vorderingen en de ontwikkeling van de leerlingen. Door het hanteren van een 
leerlingvolgsysteem, waarin methode onafhankelijke toetsen zijn opgenomen, worden de vorderingen in beeld 
gebracht. We maken daarvoor onder andere gebruik van het Cito LOVS. 

Leerlingen die het standaard programma om welke reden dan ook niet kunnen volgen, hebben recht op extra 
zorg. Dit geldt ook leerlingen die naast of in plaats van het reguliere programma meer of ander uitdagend 
aanbod nodig hebben. Wij gaan ervan uit dat kinderen verschillen: zich ontwikkelen in hun eigen tempo en 
ieder doet dat op eigen wijze. 

In het kader van passend onderwijs heeft de R. de Jagerschool een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. 
Daarin is verwoord in welke basiszorg de R. de Jagerschool standaard kan voorzien, zijnde onder andere 
dyslexiezorg, dyscalculiezorg, zorg met betrekking tot ADHD en dergelijke. Mogelijkheden voor extra 
ondersteuning zijn in het schoolondersteuningsprofiel verwoord (een link naar schoolondersteuningsprofiel 
staat op de website vermeld). 

Wanneer ouders twijfelen over de mate waarin zorg passend is binnen de basisondersteuning gaan zij hierover 
in gesprek met de school. Het schoolondersteuningsprofiel is hierbij leidend. 

 

4.2. Personeelsbeleid 
Personeelsbeleid wordt op stichtingsniveau voorbereid, ontwikkeld en daarna vastgesteld. Dit geldt zowel voor 
wettelijke opdrachten, bijvoorbeeld het document ‘Evenredige vertegenwoordiging vrouwen in de 
schoolleiding’, als voor eigen keuzen binnen personeelsbeleid.  

Binnen het perspectief van het thema ‘21e eeuwse educatie’ betekent een uitspraak als ‘de leraar doet ertoe’ 
een oproep aan leraren om goed en uitdagend les te geven, om leerlingen te betrekken bij hun eigen 
leerproces en hen voor te bereiden op hun leven in plaats van hen voor te bereiden op toetsen en 
beoordelingen. De rol van de leraar raakt de kern van het onderwijs. Het gaat daarbij om een rijkere interactie 
tussen leraar en leerling – of anders gezegd over het ‘aanraken van harten en het boeien van de geest.’ Deze 
ontwikkeling vraagt om een focus van leraren die verder gaat dan alleen de voorbereiding op toetsen. Deze 
ontwikkeling betekent ook iets voor leiderschap op alle niveaus. Leiders horen goed geïnformeerd, 
zelfverzekerd en ondersteunend te zijn. Directieleden enthousiasmeren en stimuleren hun leraren en geven 
hen de ruimte om nieuwe benaderingen uit te proberen. Eigenaarschap voor de bijdrage aan de ontwikkeling 
van leerlingen is daarbij een belangrijke voorwaarde. Leraren houden daarbij de focus op de gewenste 
resultaten in het onderwijs. Zij zorgen tevens voor een gezonde balans in hun onderwijs tussen cijfers en 
onderscheidingen en ‘dieper’ leren waarmee leerlingen zich voorbereiden op een zelfstandig leven. Een leraar 
bereidt de leerling voor op de rest van zijn of haar leven, niet alleen op het behalen van resultaten op toetsen. 

De te realiseren doelen voor (personeels)beleid op stichtingsniveau staan verwoord in de bijlage van het 
Strategisch Meerjarenplan 2016 tot en met 2020 van de stichting.  

R.de Jagerschool: 
Leren van elkaar vinden wij belangrijk. Dit maakt dat we in onze teambijeenkomsten de onderwijsinhoud, de 
didactiek, pedagogiek en organisatie samen onderzoeken, bespreken en goede voorbeelden aan elkaar tonen. 
Kwaliteiten en talenten binnen het team krijgen de ruimte. Leraren worden aangemoedigd te  exploreren en 
hun gaven in te zetten ten bate van het onderwijs en de kinderen. 
In onze teamscholingen bundelen we onze kennis, verdiepen we in kennis en onderzoeken we nieuwe 
gebieden. Collegiale consultatie is onderdeel van onze lerende houding en met onze intervisies versterken we 
elkaar in de professionele dialoog. We streven naar specialismen binnen het team op cognitief en sociaal 
emotioneel gebied.  
 

Binnen SPCO maken we gebruik van verschillende gespreksvormen die één samenhangend geheel vormen. De 
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verschillende gespreksvormen maken deel uit van de ‘gesprekkencyclus’.  De medewerker is zelf 
verantwoordelijk voor de eigen ontwikkeling. De (direct) leidinggevende of een begeleider voert het 
POP-gesprek. De (direct) leidinggevende voert functioneringsgesprekken. De directeur/het bestuur voert 
beoordelingsgesprekken.  

Naast SPCO-brede documenten waarin het beleid met betrekking tot de professionele ontwikkeling van het 
personeel staat beschreven, hanteert de ...school een nascholingsplan dat jaarlijks wordt opgesteld. Daarbij 
wordt prioriteit gegeven aan teamscholing in relatie tot het realiseren van schooldoelen. 

De scholingsbehoefte wordt periodiek geïnventariseerd, onder andere op basis van aanwezige kwaliteiten in 
het team en aan de hand van opbrengsten, groepsbezoeken en lesobservaties in samenhang met de 
functioneringsgesprekken en kwaliteitszorginstrumenten (interne en externe analyse). 

Schooldoelen om schoolontwikkeling te realiseren zijn opgenomen in het jaarplan en worden geëvalueerd in 
het jaarverslag en vervolgens verantwoord naar het bevoegd gezag en de MR. De ouders worden daarover 
geïnformeerd via de schoolgids en de website van de school.  

 

4.3. Beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het 
onderwijs  
Het beleid is ingericht om de kwaliteit van het onderwijs op de scholen duurzaam te garanderen. De werkwijze, 
de instrumenten en de garantie voor kwaliteit vanuit de vorige beleidsperiode blijven van kracht in de 
komende beleidsperiode. Samengevat gaat het om aandacht voor professionele cultuur, sterke 
leidinggevenden en goede communicatie. In de komende beleidsperiode leggen we binnen de stichting en haar 
scholen meer nadruk op werken vanuit ‘gedeeld’ leiderschap. Binnen een team, oftewel een professionele 
(leer)gemeenschap, zijn er meerdere leiders. We delen leiderschapsactiviteiten zowel binnen als buiten de 
stichting. Bij gedeeld leiderschap wordt al het werk erkend dat bijdraagt aan leiderschap in de praktijk. Hierbij 
maakt het niet uit of het werk gedaan is door een erkende leider (vanuit de functie) of door een ander. Door 
collectieve ervaringen te delen kunnen we het onderwijs aan onze leerlingen verbeteren. We stimuleren en 
begeleiden leerlingen in eigenaarschap. We erkennen dat leerlingen verschillende interesses en manieren van 
leren hebben. We formuleren een brede visie op leren, gebaseerd op inzichten uit wetenschappelijk 
onderzoek, die aansluit bij de stichting en ruimte laat voor verschillen tussen leerlingen. Door middel van deze 
visie op leren, het bewust gebruik maken van bewezen didactische strategieën en differentiërende 
pedagogieën ondersteunen we leerlingen in hun leerproces. ICT biedt ondersteuning bij maatwerk voor 
leerlingen, maar het is slechts een hulpmiddel om te komen tot goed en uitdagend onderwijs voor elke leerling 
binnen SPCO.  

De te realiseren doelen voor (kwaliteits)beleid op stichtingsniveau staan verwoord in de bijlage van het 
Strategisch Meerjarenplan 2016-2020 van de stichting.  

‘Kwaliteit’ beschouwen we binnen de stichting als het halen van realistische doelen. Dat betekent, dat wij 
kwaliteit van het onderwijs zien als iets waarover alle betrokkenen in en waar nodig buiten de school (bevoegd 
gezag, schoolleiding, personeel, leerlingen, ouders en externen) steeds met elkaar in gesprek gaan en waarover 
zij het in dialoog eens worden. 

De volgende uitgangspunten voor kwaliteitsbeleid en het realiseren van kwaliteitszorg hanteren we in de 
stichting: 

● Kwaliteitszorg is onlosmakelijk gekoppeld met school- en personeelsontwikkeling. 
● Alle geledingen binnen de school spelen een rol bij kwalitatief goed onderwijs. 
● Leidinggevenden vervullen een cruciale rol bij de aansturing van kwaliteitszorg. 
● De PDCA cyclus is gekozen als middel bij het vormgeven van kwaliteitszorg in de  

stichting en op de scholen. 

● Doelen en normen worden afgeleid uit de beleidsplannen SMP-Schoolplan-Jaarplan. 
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● Instrumenten zijn hulpmiddelen om systematisch te kijken naar alle relevante  
aspecten voor de kwaliteit van het onderwijs.  

 
Het bevoegd gezag stuurt en bewaakt de inrichting van kwaliteitszorg op stichtingsniveau in de jaarlijkse 
dialoog met de directeuren van de scholen. In deze dialoog gaat het gesprek over beleidsvoornemens en 
verbeteracties die ontleend zijn aan het strategisch meerjarenplan, het schoolplan en het jaarplan. In de 
dialoog bespreken bevoegd gezag en schoolleiding ook de evaluatie in het jaarverslag en de voornemens voor 
het nieuwe jaarplan. 

Het bevoegd gezag bespreekt daarnaast minimaal één keer per jaar, en zo nodig vaker - met de scholen de 
opbrengsten in de brede zin van het woord. Het gaat hierbij onder andere over tussen- en eindopbrengsten 
van leerlingen, cijfers over tevredenheid van ouders, leraren en leerlingen, uitstroomcijfers richting VO. Tijdens 
deze gesprekken geven scholen zelf een duiding aan de resultaten. Gezamenlijk bespreken bevoegd gezag en 
scholen de uit te voeren interventies en ontwikkelpunten naar aanleiding van een analyse van de resultaten. 
De verbeteracties krijgen een herkenbare plek in de jaarplannen of worden apart weergegeven in een specifiek 
plan van aanpak dat de school opstelt en dat de instemming behoeft van het bevoegd gezag.  Over de 
voortgang van het plan van aanpak informeert de school periodiek aan het bevoegd gezag.  

Het bevoegd gezag hanteert als bron van informatie onder andere de bovenschoolse module Parnassys en de 
vastgestelde tevredenheidsmetingen. Met de data wordt op stichtingsniveau een benchmark opgesteld. Waar 
nodig treft het bevoegd gezag onderbouwd verbetermaatregelen ten behoeve van het geheel van de stichting 
of ten behoeve van individuele scholen. 

Het bevoegd gezag stimuleert professionalisering van personeel passend bij de ontwikkeling van de scholen 
met behulp van instrumenten als de gesprekkencyclus en het interne (TOP-aanbod en Talent Centraal) en 
externe scholingsaanbod. De uitvoering ligt bij de leidinggevenden op de scholen. Medewerkers worden 
gestimuleerd regie te voeren op de eigen professionele ontwikkeling via POP en scholing. De medewerker 
verantwoordt keuzes en investeringen tijdens formele gespreksmomenten binnen de gesprekkencyclus aan de 
leidinggevende.  

R. de Jagerschool: 
Hoe ouders de school en ons onderwijs waarderen is belangrijk voor ons. De gesprekken met de 
Medezeggenschapsraad en Schoolraad en de informele oudergesprekken zijn daar een eerste indicatie van. 
Jaarlijks ‘meten’ wij dit ook met een oudertevredenheidsonderzoek. De getallen geven een duiding en maken 
een vergelijk met eerdere jaren mogelijk. De opmerkingen en de trend die hieruit spreekt geven duiding van de 
onderwerpen die de ouders belangrijk vinden.  
Met de leerlingen wordt gesproken over hun welbevinden op school en ook zij worden hierop jaarlijks 
bevraagd door middel van een vragenlijst. Deze leerling tevredenheidmonitor is in 2016 uitgebreid met vragen 
vanuit de PO raad, waarbij de veiligheid van de kinderen explicieter wordt bevraagd. De leerkracht analyseert 
de uitkomsten van deze vragenlijst en houdt kindgesprekken wanneer een score onvoldoende is. De leerkracht 
bepaalt vervolgens welke stappen nodig zijn om het welbevinden van het kind te verbeteren. De schoolleiding 
en de anti pestcoördinator bekijken eveneens de uitkomsten en bespreken deze met de leerkrachten. 
Uitkomsten worden opgenomen in het veiligheidsplan.  
De tevredenheid van de leerkrachten wordt één keer in de vier jaar gepeild, dit resulteert ook in bespreek- en 
verbeterpunten. 
Een goede communicatie en het stimuleren van eigenaarschap zijn waarden van onze school.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 



 
 

6. Schoolbeschrijving  
 

5.1. Kernwaarden 
 

 

In 2015 heeft het team van de R. de Jagerschool een waardenmuur gemaakt waarin weergegeven               
wordt wat de kernwaarden van de school zijn. De basis voor ons onderwijs vormt de liefde. Liefde                 
voor kinderen, liefde van God voor mensen. Hierop bouwen we onze kernwaarden. Dit zijn de               
uitgangspunten en toetsstenen van ons onderwijs.  

5.2. Missie 
Aandacht voor elk kind en onderwijs dat aansluit bij het kind. Elk kind telt! 

5.3. Visie 

Betrokken 

We zijn een betrokken school waar veel aandacht is voor de kinderen. Op onze school hebben                
leerkrachten oog en hart voor de kinderen. Omdat we een kleinschalige school zijn kennen we alle              
kinderen en voelen we ons samen verantwoordelijk voor hen. Die betrokkenheid is er ook naar de                
ouders, leerkrachten en ouders staan samen om het kind. Dit maakt dat een kind zich van twee                 
kanten gesteund voelt. 

Afstemming 

Er wordt goed onderwijs gegeven, hierdoor kunnen de kinderen zich optimaal ontwikkelen. We         
vinden het belangrijk dat kinderen opgroeien in een rijke leeromgeving. Daarom is ons onderwijs              
breder dan alleen het verzamelen van kennis. Onze kinderen leren om samen te werken, samen te               
leren en problemen te kunnen oplossen. We zien het als onze taak om kinderen te begeleiden naar                 
zelfstandigheid, een onderzoekende houding, het leren concentreren en een goede          
werkhouding. Kunst, cultuur en creativiteit vinden we belangrijke en dragen bij aan een goede            
ontwikkeling. Daarom nemen wij hier tijd en ruimte voor in ons onderwijsaanbod.  

Bron 

Onze school is een christelijke school. Onze bron is de Bijbel. Wat we hier leren en lezen over de                   
liefde van God voor mensen, vertellen we in verhalen aan de kinderen. We laten zien wat het in deze                   
wereld betekent om christen te zijn en zoeken manieren om hier uiting aan te geven. 
We hebben respect voor elkaar en zoeken de verbinding.  
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Veilig en vaardig 

 Wij willen een veilige, fijne school zijn voor kinderen. We begeleiden hen om op te groeien tot een                 
mooi mensenkind dat, wanneer het de school verlaat, een rugzak vol met kennis, vaardigheden en               
ervaringen heeft. Een kind dat deel gaat uitmaken van de maatschappij en zijn of haar steentje zal                 
bijdragen aan onze samenleving. We stimuleren de kinderen om voor hun mening uit te komen en                
tegelijkertijd respect te hebben voor andere mensen en andere meningen. 

5.4. Schoolbeschrijving 

Bevoegd gezag  
Het bevoegd gezag van de R. de Jagerschool is SPCO Groene Hart  (Stichting Protestants- Christelijk 
Primair Onderwijs Groene Hart ). → www.spco.nl. 

Situering van de school 

Onze school staat op een groene locatie in Woerden-Oost, het Staatsliedenkwartier. Onze leerlingen            
komen niet alleen uit deze wijk, maar ook uit andere wijken of plaatsen. 

Typering van de school 
We zijn een kleinschalige school met zes groepen. De kinderen komen uit gezinnen uit de wijk en uit 
de omgeving. Het kleinschalige karakter maakt dat er betrokkenheid en aandacht is voor alle 
kinderen. Door aandacht te hebben voor de sociaal emotionele ontwikkeling en het bieden van rust 
en structuur creëren we een goede basis voor kinderen om tot leren te komen.  
Een gedeelte van de kinderen is in een hogere groep ingestroomd. De reden hiervoor is het 
afgestemde aanbod dat de R. de Jagerschool kan bieden aan kinderen met speciale 
onderwijsbehoeften of kinderen met een hogere intelligentie. De R. de Jagerschool heeft een 
doordacht en goed aanbod voor (hoog)begaafde kinderen. We ambiëren een voortrekkersrol op dit 
gebied binnen onze stichting en willen dienstbaar zijn aan andere scholen en kinderen in het delen 
van onze kennis op dit gebied. Vanaf 2015-2016 zullen we met een externe Plusklas starten voor 1.5 
dag. 
 

5.5. Ontwikkelingen die van invloed zijn op toekomstig beleid 

Externe ontwikkelingen 
In het SMP van SPCO Groene Hart worden externe ontwikkelingen aangegeven die van invloed 
kunnen zijn op de schoolontwikkeling. Samengevat zien we de volgende trends waar onze school 
rekening mee moet houden: 

● Er is een toenemende afkeer van een uitsluitend cijfermatige benadering van 
onderwijsresultaten en er is een groeiende behoefte aan focus op waarden en waardengedreven 
onderwijs.  

● Maatwerk is nodig om alle leerlingen het goede onderwijs te geven, dat wil zeggen onderwijs dat 
zoveel mogelijk is afgestemd op mogelijkheden, leerstijl en onderwijsbehoeften van leerlingen.  

● Het onderwijs kan meer maatwerk bieden door het inzetten van multimediale technieken.  
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● De samenleving doet een beroep op actief burgerschap leerlingen om (later) deel te nemen aan 
de participatiemaatschappij.  

● De school staat centraal in de gemeenschap waarin deze functioneert.  Ouders, school, 
ketenpartners en stakeholders stemmen af en werken samen om de ontwikkeling van leerlingen 
te stimuleren.  

Lokale ontwikkelingen 
Aanvullend op de hierboven genoemde externe ontwikkelingen (die lokaal doorwerken) zijn er 
enkele ontwikkelingen te noemen binnen de stichting en/of op school- en/of wijkniveau die van 
invloed zijn op toekomstig beleid.  
Vanuit de stichting betekent dit voor onze school:  
● We moeten rekening houden met daling van het aantal leerlingen. Dit heeft betekenis voor de 

inzet en de formatie van personeel.  
 

● Via de uitwerking van de CAO PO werken we actief aan het verbeteren van 
arbeidsomstandigheden  m.b.t. spreiding, werkdruk en scholing.  Vermindering van 
administratieve last is een belangrijk doel waaraan we binnen dit SMP gaan werken.  

 
Lokale ontwikkelingen voor de R. de Jagerschool: 
De R. de Jagerschool staat in een ‘grijze’ wijk. Dit maakt dat het leerlingaantal afneemt. Er zijn ook 
positieve ontwikkelingen: er is een toename van jonge gezinnen in de wijk. Dit maakt dat er nieuwe 
gezinnen op school komen. De bouw van woningen op het Campinaterrein geeft ook mogelijkheden, 
evenals de plannen voor het Den Oudstenterrein. De school zal zich positief en actief profileren 
richting deze gezinnen. 
 
Steeds meer ouders werken beiden en maken meer gebruik van naschoolse opvang. Een interne BSO 
maakt dat we hier een goed antwoord op kunnen geven. Ouders vinden het wenselijk wanneer hun 
kind een naschools aanbod krijgt dat aansluit op de schooltijd. Dit maakt dat de school ambieert om 
met naschoolse aanbieders tot een breed aanbod te komen waar kinderen gebruik van kunnen 
maken. Gedacht wordt aan typeles, lessen Chinees, lessen robotica.  

 
 
6. Strategische doelen voor de periode 2015-2020 

6.1. a Strategisch speerpunt: Waardengedreven onderwijs 
Alle onderwijs professionals binnen SPCO bieden kinderen een moreel kompas op basis van vorming 
om ze op betrokken wijze voor te bereiden op actief burgerschap in een veranderende maatschappij  . 

Voor de R. de Jagerschool betekent dit: 

1.1. De school heeft in een doorlopende leerlijn beschreven hoe ze leerlingen voorbereidt op 
actief burgerschap in een veranderende samenleving. Deze leerlijn bevat activiteiten waarbij de 
verbinding tussen de samenleving , kernwaarden en kinderen wordt gerealiseerd. 

6.1. b Strategisch speerpunt: Waardengedreven onderwijs 
Geloof, hoop, liefde en vertrouwen zijn waarden die een herkenbare plek hebben op alle scholen van 
de stichting. Deze waarden, aangevuld met school specifieke waarden, zijn richtinggevend m.b.t. het 
werken aan zingeving en leerdoelen in de breedste zin.  

Voor de R. de Jagerschool betekent dit: 
1.2 De school heeft kernwaarden geformuleerd. Keuzes en beleid van de school zijn aan deze 
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kernwaarden gerelateerd. Jaarlijks worden één of meerdere beleidsstukken hierop getoetst. Het 
team leeft de kernwaarden voor aan de kinderen en rust kinderen toe om zelf te leren ook van 
hieruit te handelen.  
De school geeft op herkenbare manier uiting aan de christelijke identiteit, hierin betrekken we ook 
onze stagiaires.  

1.3 De missie van de school wordt herijkt, er wordt een nieuw motto gekozen. 

1.4 De gekozen methoden voor sociaal emotionele ontwikkeling wordt ingevoerd in 2015-2016, 
geïmplementeerd en cyclisch geëvalueerd. 
 

6.2. a Strategisch speerpunt: Verbinding met de gemeenschap 
We werken betekenisvol samen met ouders, waarbij we de talenten en expertise van ouders breder 
en beter benutten teneinde een positief effect op de ontwikkeling van kinderen te bevorderen. deze 
samenwerking kenmerkt zich door wederzijdse commitment en bewustzijn dat ouders actieve 
medereizigers zijn in het leerproces van hun kind.  

Voor de R. de Jagerschool betekent dit: 
2.1 We nodigen ouders uit om hun expertise, daar waar het kan en het bijdraagt aan de kwaliteit 
van het onderwijs, in te zetten in de school. Een voorbeeld kan zijn; talentmiddagen. 

2.2 We onderzoeken hoe we  ouders structureel en gelijkwaardig kunnen betrekken bij het 
onderwijsproces en hoe we van ouderbetrokkenheid 2.0 (ouders en school zijn beiden zender) 
kunnen groeien naar 3.0 (De school en de ouders delen en zoeken samen naar nieuwe informatie 
met een voor beide partijen helder doel: de ontwikkeling van het kind, de leerling) 
 
2.3 De afspraken rond communicatie met ouders zijn vastgelegd in het Vademecum. We 
onderzoeken de mogelijkheden rond een ouderportaal. Wanneer dit wenselijk is wordt een 
ouderportaal ingericht.  

6.2. b Strategisch speerpunt: Verbinding met de gemeenschap 
Met onze ketenpartners en andere stakeholders stemmen wij op cognitief en sociaal emotioneel 
gebied en didactische aanpak af om het leren in de gehele keten te verdiepen, te verbreden en te 
versterken.  

Voor de R. de Jagerschool betekent dit: 
2.4 Er is op SPCO niveau een doorgaande leerlijn van Nederlands en Engels en de sociaal- 
emotionele ontwikkeling (w.o. leerlingen met speciale onderwijsbehoefte) van basisschool naar 
Voortgezet Onderwijs. Dit wordt naar schoolniveau vertaald. De implicaties hiervan worden vertaald 
in een plan van aanpak. 
 
2.5 Er zijn afspraken gemaakt met de ketenpartners (w.o. BSO) om het leren in en buiten de 
school te verbreden en te versterken of te ontwikkelen. Daarnaast wordt onderzocht of er behoefte 
is in een verbreding van het aanbod, bijvoorbeeld het opzetten van Naschoolse Activiteiten, 
Voorschoolse Opvang, Summerschool.  
 

6.3. a Strategisch speerpunt: Vakmanschap; de leraar doet ertoe! 
SPCO scholen werken vanuit een stichting brede visie op leren. Deze visie sluit aan op  inzichten vanuit 
wetenschappelijk onderzoek m.b.t. leren en is leidend in onze taal over leren, pedagogisch en 
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didactisch handelen. 

Voor de R. de Jagerschool betekent dit: 
3.1 We herdefiniëren een visie op leren, gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en bewezen 
strategieën. Deze zijn door de SPCO onderzocht en uitgewerkt. Dit is de basis waarop we door 
scholing, training, coaching en gezamenlijk leren ons ontwikkelen in ons pedagogisch en didactisch 
handelen.  

3.2 We handhaven het niveau van de school met betrekking tot onze specialisatie in 
hoogbegaafdheid. We blijven ons hierin ontwikkelen en professionaliseren. Nieuwe collega’s worden 
bijgeschoold. We ambiëren een voortrekkersrol binnen de stichting. We ambiëren een nieuw 
concept (verrijkingsklassen) waarbij ook kinderen van andere scholen kunnen profiteren van onze 
kennis. We onderzoeken een aanbod voor hoogbegaafde peuters en kleuters. 

6.3. b Strategisch speerpunt: Vakmanschap; de leraar doet ertoe! 
Binnen SPCO  krijgt de rol van de leraar  naast het overdragen van kennis meer het karakter van een 
begeleider van leren. Het stimuleren van en het samenwerken met de leerling over het eigen 
leerproces illustreert dit.  

Voor de R. de Jagerschool betekent dit: 
3.3 De rol van de leraar verbreedt van kennis overdragen naar het begeleiden van het leren. 
Leerkrachten laten kinderen meedenken in hun eigen leerproces en het opstellen van leerdoelen o.a. 
door kind (/ouder) gesprekken.  

3.4 We geven excellente lessen en scholen ons hierin. We onderwijzen aan de hand van de 
taxonomie van Bloom.  

3.5 De leraar sluit zo dicht mogelijk aan bij de leerstijl van elk kind.  

3.6 We richten ons onderwijs zo in dat onze administratie niet groter is dan nodig. We 
vergaderen efficiënt en onderzoeken of er meer relevante wijzen van vergaderen zijn.  

3.7 We onderzoeken de meerwaarde van vakdoorbroken onderwijs bij zaakvakken en op welke 
wijze het bijdraagt aan de doelen en de visie van de school. Aan de hand van de uitkomsten stellen 
we een plan van aanpak op en doen investeringen voor ons zaakvakkenonderwijs.  

3.8 Het vak Engels wordt gegeven vanaf groep 1. Leerkrachten scholen zich om hier goed les in 
te kunnen geven.  

3.9 We doen onderzoek naar effectief Technisch Lezen en Schrijfonderwijs en doen onderzoek 
naar de noodzaak voor een nieuwe methode. 

3.10 Er wordt onderzoek gedaan naar een methode voor seksuele vorming. In de bovenbouw zal 
z.s.m. gestart worden met gesprekslessen.  

3.11 Muziekproject. In 2016 heeft de R. de Jagerschool de subsidie voor de muziekimpuls 
gekregen. 

 

6.4. a Strategisch speerpunt: 21e eeuwse educatie 
Binnen SPCO bieden de scholen 21ste eeuwse educatie aan waar reguliere leerdoelen en werkvormen 
gekoppeld zijn aan 21ste eeuwse vaardigheden, waaronder creativiteit, onderzoekend leren 
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samenwerken.  

Voor de R. de Jagerschool betekent dit: 
4.1 We onderzoeken wat de 21e eeuwse vaardigheden inhouden en hoe we dit kunnen vertalen 
in een vernieuwde visie op leren. Dit blijkt uit de dagelijkse onderwijspraktijk.  

4.2 Samenwerkend leren en coöperatieve werkvormen worden toegepast. Dit wordt in een 
doorgaande leerlijn vastgelegd.  

4.3 We doen onderzoek naar onderzoekend en leerlinggestuurd leren bij het vak 
natuur/techniek, hoe het van meerwaarde kan zijn voor de R. de Jagerschool en op welke wijze het 
bijdraagt aan de doelen en de visie van de school. 

6.4. b Strategisch speerpunt: 21e eeuwse educatie 
In het onderwijsaanbod sturen wij op gepersonaliseerd leren, zodat kinderen les op maat krijgen om 
optimaal te kunnen groeien in kennis en kunde. 

Voor de R. de Jagerschool betekent dit: 
4.4 Op basis van de in kaart gebrachte onderwijsdoelen van leerlingen worden individuele 
leerdoelen van kinderen vastgesteld zodat de kinderen tot gepersonaliseerd leren kunnen komen.  

4.5 We onderzoeken het gebruik en het effect en de meerwaarde van portfolio’s voor kinderen. 
Pilots worden uitgezet. We gebruiken kindgesprekken om eigenaarschap te bevorderen. 

 

6.4. c Strategisch speerpunt: 21e eeuwse educatie 
Er is een digitaal onderwijsaanbod en integratie van technologie teneinde het didactisch en 
pedagogisch handelen van de leraar te ondersteunen en te verdiepen. 

Voor de R. de Jagerschool betekent dit: 
4.6 We investeren in laptops/notebooks of tablets. ICT verwerkingssoftware wordt ingezet om 
tot gepersonaliseerd leren te komen. Leraren worden geschoold in het onderwijs en de techniek. 

4.7 Kinderen worden geschoold in ICT vaardigheden en  mediawijsheid. 

 

6.5. a Strategisch speerpunt: Effectief leiderschap 
Op de scholen werken wij vanuit een stichting brede visie op effectief leiderschap waarbij 
medewerkers worden gemotiveerd tot optimale prestaties de focus voor ons onderwijs ligt op het 
behalen van kwaliteit en positieve (of hoge)  leerling resultaten.  

Voor de R. de Jagerschool  betekent dit: 
5.1 Vanuit deze visie werken wij als effectieve leiders op elk niveau en gebruiken we scholing, 
training en coaching om dit te ontwikkelen of verstevigen.  

 

6.5. b Strategisch speerpunt: Effectief leiderschap 
Er is sturing op gedeeld leiderschap en het effectief kunnen inzetten van professionele 
leergemeenschappen binnen de stichting. Door het inzetten van het collectief maken wij gebruik van 
de kwaliteiten en talenten van medewerkers en werken wij aan gedeeld eigenaarschap. 
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Voor de R. de Jagerschool  betekent dit: 
5.2 Wij vormen professionele leergemeenschappen waarbij het eigenaarschap en de talenten 
van leraren , het feedback geven en krijgen van elkaar en het samen leren beoefend wordt.  Op deze 
wijze willen we ons team versterken en ontwikkelen en hoge prestaties leveren. Deze werkwijze is 
vastgelegd in ons beleid.  

5.3 We streven ernaar dat zoveel mogelijk leraren zich gespecialiseerd hebben in een vak of 
onderwijsgebied.  

5.4 Bij het verdelen van schooltaken sluiten we aan bij de passies, specialisaties en talenten van 
de leraren. 

5.5 We onderzoeken of andere schooltijden beter aansluiten bij het hedendaags onderwijs.  

 

7.1. Jaarplannen 

De doelen zoals in paragraaf 6.6 weergegeven zullen in de 4 jaren 2015-2019 gepland worden. Voor 
de uitwerking hiervan wordt gebruik gemaakt van jaarplannen. 

 

 7.2. Sabbatsjaar en meerjarenplanning 
Bij het opstellen van de meerjarenplanning wordt rekening gehouden met het principe van het 
sabbatsjaar. De manier waarop we ruimte nemen om te implementeren en vooruit te zien is 
opgenomen in onze planning.  

Het streven is de doelen zo veel als mogelijk te realiseren in de eerste drie  jaren van de 4 jarige 
periode. Het vierde  jaar is dan het sabbatsjaar . Dit jaar wordt  voornamelijk gebruikt om meerjarige 
doelen effectief af te ronden en opvolging te geven aan de in dit jaar  ‘uit de grond ontsproten’ 
ideeën/plannen. Tevens wordt in dat jaar vooruitgekeken naar een nieuwe schoolplanperiode.  
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7.3 Planning 

6.      Doelen 2015- 
2016 

2016- 
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

Evaluatie / vervolg 

6.1. a Strategisch speerpunt: Waardengedreven onderwijs 
Alle onderwijs professionals binnen SPCO bieden kinderen een moreel kompas op basis van vorming om ze op betrokken wijze voor te bereiden 
op actief burgerschap in een veranderende maatschappij . 

1.1. De school heeft in een doorlopende leerlijn beschreven 
hoe ze leerlingen voorbereidt op actief burgerschap in een 
veranderende samenleving. Deze leerlijn bevat activiteiten waarbij de 
verbinding tussen de samenleving , kernwaarden en kinderen wordt 
gerealiseerd. 

 x    

6.1. b Strategisch speerpunt: Waardengedreven onderwijs 
Geloof, hoop, liefde en vertrouwen zijn waarden die een herkenbare plek hebben op alle scholen van de stichting. Deze waarden, aangevuld 
met school specifieke waarden, zijn richtinggevend m.b.t. het werken aan zingeving en leerdoelen in de breedste zin.  

1.2 De school heeft kernwaarden geformuleerd. Keuzes 

en beleid van de school zijn aan deze kernwaarden 

gerelateerd. Jaarlijks worden één of meerdere 

beleidsstukken hierop getoetst. Het team leeft de 

kernwaarden voor aan de kinderen en rust kinderen 

toe om zelf te leren ook van hieruit te handelen.  

De school geeft op herkenbare manier uiting aan de 

christelijke identiteit, hierin betrekken we ook onze 

stagiaires.  

 

x 

 

x 

 

x 

  17-18: De school 

onderzoekt een nieuw 

schoolconcept. Dit 

wordt gekoppeld aan 

de plannen voor 

nieuwbouw of 

renovatie. 

1.3  De missie van de school wordt herijkt, er wordt een 

nieuw motto gekozen. 

  x       

1.4 De gekozen methoden voor sociaal emotionele 

ontwikkeling wordt ingevoerd in 2015-2016, 

geïmplementeerd en cyclisch geëvalueerd. 

 

x  x       

6.2. a Strategisch speerpunt: Verbinding met de gemeenschap 
We werken betekenisvol samen met ouders, waarbij we de talenten en expertise van ouders breder en beter benutten teneinde een positief 
effect op de ontwikkeling van kinderen te bevorderen. deze samenwerking kenmerkt zich door wederzijdse commitment en bewustzijn dat 
ouders actieve medereizigers zijn in het leerproces van hun kind.  

2.1 We nodigen ouders uit om hun expertise, daar waar 

het kan en het bijdraagt aan de kwaliteit van het 

onderwijs, in te zetten in de school. Een voorbeeld 

kan zijn; talentmiddagen. 

 

x 

 

x 

     

2.2 We onderzoeken hoe we  ouders structureel en 

gelijkwaardig kunnen betrekken bij het 

onderwijsproces en hoe we  van ouderbetrokkenheid 

2.0 (ouders en school zijn beiden zender) kunnen 

groeien naar 3.0 (De school en de ouders delen en 

zoeken samen naar nieuwe informatie met een voor 

beide partijen helder doel: de ontwikkeling van het 

kind, de leerling) 

   

x 

     

2.3 De afspraken rond communicatie met ouders zijn 

vastgelegd in het Vademecum. We onderzoeken de 

mogelijkheden rond een ouderportaal. Wanneer dit 

     

x 
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wenselijk is wordt een ouderportaal ingericht.  

6.2. b Strategisch speerpunt: Verbinding met de gemeenschap 
Met onze ketenpartners en andere stakeholders stemmen wij op cognitief en sociaal emotioneel gebied en didactische aanpak af om het leren 
in de gehele keten te verdiepen, te verbreden en te versterken.  

2.4 Er is op SPCO niveau een doorgaande leerlijn van 

Nederlands en Engels en de sociaal- emotionele 

ontwikkeling (w.o. leerlingen met speciale 

onderwijsbehoefte) van basisschool naar Voortgezet 

Onderwijs. Dit wordt naar schoolniveau vertaald. De 

implicaties hiervan worden vertaald in een plan van 

aanpak. 

 

x 

spco 

   

x 

 

x 

wordt verplaatst naar 

18-19 

2.5 Er zijn afspraken gemaakt met de ketenpartners 

(w.o. BSO) om het leren in en buiten de school te 

verbreden en te versterken of te ontwikkelen. 

Daarnaast wordt onderzocht of er behoefte is in een 

verbreding van het aanbod, bijvoorbeeld het 

opzetten van Naschoolse Activiteiten, Voorschoolse 

Opvang, Summerschool.  

 

x 

       

6.3. a Strategisch speerpunt: Vakmanschap; de leraar doet ertoe! 
SPCO scholen werken vanuit een stichting brede visie op leren. Deze visie sluit aan op  inzichten vanuit wetenschappelijk onderzoek m.b.t. 
leren en is leidend in onze taal over leren, pedagogisch en didactisch handelen. 

3.1 We herdefiniëren een visie op leren, gebaseerd op 

wetenschappelijke inzichten en bewezen 

strategieën. Deze zijn door de SPCO onderzocht en 

uitgewerkt. Dit is de basis waarop we door scholing, 

training, coaching en gezamenlijk leren ons 

ontwikkelen in ons pedagogisch en didactisch 

handelen.  

 

x 

spco 

 

 

 

x 

   

3.2 We handhaven het niveau van de school met 

betrekking tot onze specialisatie in 

hoogbegaafdheid. We blijven ons hierin ontwikkelen 

en professionaliseren. Nieuwe collega’s worden 

bijgeschoold. We ambiëren een voortrekkersrol 

binnen de stichting. We ambiëren een nieuw 

concept (verrijkingsklassen) waarbij ook kinderen 

van andere scholen kunnen profiteren van onze 

kennis. We onderzoeken een aanbod voor 

hoogbegaafde peuters en kleuters. 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

6.3. b Strategisch speerpunt: Vakmanschap; de leraar doet ertoe! 
Binnen SPCO  krijgt de rol van de leraar  naast het overdragen van kennis meer het karakter van een begeleider van leren. Het stimuleren van 
en het samenwerken met de leerling over het eigen leerproces illustreert dit.  

3.3 De rol van de leraar verbreedt van kennis 

overdragen naar het begeleiden van het leren. 

Leerkrachten laten kinderen meedenken in hun 

eigen leerproces en het opstellen van leerdoelen 

o.a. door kind (/ouder) gesprekken.  

   

x 

     

3.4 We geven excellente lessen en scholen ons hierin. 

We onderwijzen aan de hand van de taxonomie van 

Bloom.  

x         

3.5 De leraar sluit zo dicht mogelijk aan bij de leerstijl 

van elk kind.  

  x       

3.6 We richten ons onderwijs zo in dat onze 

administratie niet groter is dan nodig. We 

vergaderen efficiënt en onderzoeken of er meer 

x         

19 
 



relevante wijzen van vergaderen zijn.  

3.7 We onderzoeken de meerwaarde van vakdoorbroken 

onderwijs bij zaakvakken en op welke wijze het 
bijdraagt aan de doelen en de visie van de school. Aan de 

hand van de uitkomsten stellen we een plan van 

aanpak op en doen investeringen voor ons 

zaakvakkenonderwijs.  

  x  x  x  17-18: dit combineren 

we met schoolconcept 

+ 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 

4.5 

3.8 Het vak Engels wordt gegeven vanaf groep 1. 

Leerkrachten scholen zich om hier goed les in te 

kunnen geven.  

x  x    x  18-19: scholing team 

en kiezen opvolger I 
Pockets 

3.9 We doen onderzoek naar effectief Technisch Lezen 

en Schrijfonderwijs en doen onderzoek naar de 

noodzaak voor een nieuwe methode. 

  x 

TL 

x 

S 

   

3.10 Er wordt onderzoek gedaan naar een methode voor 

seksuele vorming. In de bovenbouw zal z.s.m. 

gestart worden met gesprekslessen.  

x  x       

3.11           Muziekonderwijs. We verdiepen ons 

muziekonderwijs door ons didactisch en theoretisch 

te scholen, doordat muziekdocenten 

muziekworkshops geven, door de aanschaf van een 

nieuwe muziekmethode en door de verbinding met 

een muziekorganisatie. 

  x  x  x   

6.4. a Strategisch speerpunt: 21e eeuwse educatie 
Binnen SPCO bieden de scholen 21ste eeuwse educatie aan waar reguliere leerdoelen en werkvormen gekoppeld zijn aan 21ste eeuwse 
vaardigheden, waaronder creativiteit, onderzoekend leren samenwerken.  

4.1 We onderzoeken wat de 21e eeuwse vaardigheden 

inhouden en hoe we dit kunnen vertalen in een 

vernieuwde visie op leren. Dit blijkt uit de 

dagelijkse onderwijspraktijk.  

x  x      17-19: schoolconcept 

4.2 Samenwerkend leren en coöperatieve werkvormen 

worden toegepast. Dit wordt in een doorgaande 

leerlijn vastgelegd.  

    x    17-19: schoolconcept 

4.3 We doen onderzoek naar onderzoekend en 

leerlinggestuurd leren bij het vak natuur/techniek, 

hoe het van meerwaarde kan zijn voor de R. de 
Jagerschool en op welke wijze het bijdraagt aan de doelen 
en de visie van de school. 

  x  x    17-19: schoolconcept 

6.4. b Strategisch speerpunt: 21e eeuwse educatie 
In het onderwijsaanbod sturen wij op gepersonaliseerd leren, zodat kinderen les op maat krijgen om optimaal te kunnen groeien in kennis en 
kunde. 

4.4 Op basis van de in kaart gebrachte onderwijsdoelen 

van leerlingen worden individuele leerdoelen van 

kinderen vastgesteld zodat de kinderen tot 

gepersonaliseerd leren kunnen komen.  

    x    17-19: schoolconcept 

4.5 We onderzoeken het gebruik en het effect en de 

meerwaarde van portfolio’s voor kinderen. Pilots 

worden uitgezet. We gebruiken kindgesprekken om 

eigenaarschap te bevorderen. 

    x    17-19: schoolconcept 

6.4. c Strategisch speerpunt: 21e eeuwse educatie 
Er is een digitaal onderwijsaanbod en integratie van technologie teneinde het didactisch en pedagogisch handelen van de leraar te 
ondersteunen en te verdiepen. 
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4.6 We investeren in laptops/notebooks of tablets. ICT 

verwerkingssoftware wordt ingezet om tot 

gepersonaliseerd leren te komen. Leraren worden 

geschoold in het onderwijs en de techniek. 

 

x 

 

x 

     

4.7 Kinderen worden geschoold in ICT vaardigheden en 

mediawijsheid. 

  x  x     

6.5. a Strategisch speerpunt: Effectief leiderschap 
Op de scholen werken wij vanuit een stichting brede visie op effectief leiderschap waarbij   medewerkers worden gemotiveerd tot optimale 
prestaties de focus voor ons onderwijs ligt op het behalen van kwaliteit en positieve (of hoge)  leerling resultaten.  

5.1 Vanuit deze visie werken wij als effectieve leiders 

op elk niveau en gebruiken we scholing, training en 

coaching om dit te ontwikkelen of verstevigen.  

    x     

6.5. b Strategisch speerpunt: Effectief leiderschap 
Er is sturing op gedeeld leiderschap en het effectief kunnen inzetten van professionele leergemeenschappen binnen de stichting. Door het 
inzetten van het collectief maken wij gebruik van de kwaliteiten en talenten van medewerkers en werken wij aan gedeeld eigenaarschap. 

5.2 Wij vormen professionele leergemeenschappen 

waarbij het eigenaarschap en de talenten van 

leraren , het feedback geven en krijgen van elkaar 

en het samen leren beoefend wordt.  Op deze wijze 

willen we ons team versterken en ontwikkelen en 

hoge prestaties leveren. Deze werkwijze is 
vastgelegd in ons beleid.  

   

x 

 

x 

  17-18 pilot 

LeerKRACHT 

5.3 We streven ernaar dat zoveel mogelijk leraren zich 

gespecialiseerd hebben in een vak of 

onderwijsgebied.  

    x     

5.4  Bij het verdelen van schooltaken sluiten we aan bij 

de passies, specialisaties en talenten van de leraren. 

x         

5.5 We onderzoeken of andere schooltijden beter 

aansluiten bij het hedendaags onderwijs.  

x         
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Vaststelling 
 

 

8.1. Directie 
plaats Woerden 

datum  

naam Mw. H. Mulder 

Functie Directeur school 

Handtekening  

 
 

8.2. Medezeggenschapsraad 
Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van de school in te stemmen met het schoolplan. 

plaats Woerden 

datum  

naam Dhr. H.P.  Oldenziel 

Functie Voorzitter Medezeggenschapsraad 

Handtekening  

 

 

8.3. Bevoegd gezag 
Het bevoegd gezag heeft het schoolplan van de school vastgesteld. 

plaats Woerden 

datum   

naam Dhr. H.M. de Vink 

Functie Voorzitter College van Bestuur SPCO 

Handtekening  
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Bijlagen 

Bijlage 1:  

Evaluatie schoolplan 2016-2017  

R. de Jagerschool 

Evaluatie jaarplan 2016-2017 

1.1 Waardengedreven onderwijs 

Alle onderwijsprofessionals binnen SPCO bieden kinderen een moreel kompas op basis van 
vorming om ze op betrokken wijze voor te bereiden op actief burgerschap in een veranderende 
maatschappij. 

1.1 De school heeft in een doorlopende leerlijn beschreven hoe ze leerlingen voorbereidt op 
actief burgerschap in een veranderende samenleving. Deze leerlijn bevat activiteiten waarbij de 
verbinding tussen de samenleving, kernwaarden en kinderen wordt gerealiseerd.  

Verantw.: Werkgroep Burgerschap 

Kengetal Aanleiding Activiteiten Budget 

 De school ontplooit 
burgerschapsactiviteiten, 
maar heeft geen 
doorlopende leerlijn.  

-De commissieleden verdiepen 
zich in dit onderwerp door op 
internet op zoek te gaan naar 
informatie o.a. de SLO site. 

-Er wordt geïnventariseerd wat 
er al aan burgerschap gebeurt 
op dit moment: aan activiteiten, 
inhoud methodes. 

Er wordt een visie geschreven 
op burgerschap in onze school. 

- Er worden in elke klas 
burgerschapsactiviteiten 
ontplooid. Hierop wordt een 
leerlijn vastgesteld. 

 

Kengetal Gewenst resultaat einde 
schooljaar 

Borging/Bewijs 

 Er ligt een visie  en een 
doorlopende leerlijn rond 
burgerschap, die aansluit bij 
de doelen die vanuit het SLO 
genoemd worden.  

Bewijs: er ligt een visiedocument 
rond burgerschap.  

Borging: op vergaderingen 
houden we het team betrokken 
door hen tussentijds te 
informeren en hun mening 
vervolgens weer mee te nemen. 

Evaluatie einde schooljaar 

 

Gerealiseerde 
kengetallen/bereikt resultaat 
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We hebben de leerlijnen die gekoppeld zijn aan burgerschap bekeken en met de 
leerkrachten besproken. 

Vervolgens is er geïnventariseerd aan welke leerlijnen al aandacht wordt besteed 
en hebben we in kaart gebracht welke leerlijnen al redelijk tot goed aan bod 
komen en welke leerlijnen nog aandacht vragen. Vervolgens is er een beleidsplan 
geschreven met kernwaarden en doelen die passend bij de R. de Jagerschool en 
voldoen aan de leerlijnen. Dit beleid is besproken in een teamvergadering en 
aangenomen als beleidsstuk.  

 

‘Going concern’ Gewenst resultaat 

 Volgend jaar gaan we kijken welke burgerschapsactiviteiten we nog toe moeten 
voegen om compleet aan de leerlijnen te voldoen. We maken per groep een 
overzicht van de aangeboden burgerschap activiteiten.  

De coördinator Burgerschap zal jaarlijks het beleid agenderen en een onderdeel 
met het team bespreken. Elk jaar worden de activiteiten die gekoppeld zijnaan de 
leerlijn gepland. 

Levend burgerschapsbeleid door 
jaarlijks onderdeel te agenderen 
en activiteiten te bespreken. 

 

 1.3 Waardengedreven onderwijs 

Geloop, hoop, liefde en vertrouwen zijn waarden die een herkenbare plek hebben op alle scholen van de 
stichting. Deze waarden, aangevuld met school specifieke waarden zijn richtinggevend m.b.t. het werken aan 
zingeving en leerdoelen in de breedste zin. 

1.3 De school zet een traject van profilering in waarbij onderzocht wordt wat het profiel van de 
school is en welke kernwaarden hierbij hoort. Het motto van de school wordt hierop aangepast. 

Verantw.: Hanneke 

Kengetal Aanleiding Activiteiten Budget 

. Met het team is een tweede 
verkenning van de waarden 
van de school geweest. De 
directeur heeft in een 
scholing onderzoek gedaan 
naar de sterke kanten en de 
‘hoogtepunten’ van de 
school. Er is een 
communicatiedeskundige 
ingeschakeld die onderzoek 
zal gaan doen onder 
teamleden, ouders en 
omgeving om het imago van 
de school in beeld te krijgen. 

Met deze uitkomsten zal het 
team een keuze maken voor 

-   Interpretatie uitkomsten 
omgevingsonderzoek 

-  Oriëntatie team op 
profileringskeuze 

-  Keuze kernwaarden, 
gevisualiseerd in beeldmateriaal 

-  Uitwerking aandachtpunten 
onderzoek 

- Nieuw motto 

- Verbinding uitstraling en 
indeling schoolgebouw met 
visie op onderwijs en 

€ 1600,- 
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een profilering en de 
kernwaarden die hierbij 
horen zichtbaar gaan maken. 

Tegelijk wordt nu onderzocht 
of er nieuwbouw of renovatie 
komt. Dit geeft 
mogelijkheden voor 
aanpassingen van het 
gebouw aan het 
onderwijsconcept.  

schoolprofilering.  

Kengetal Gewenst resultaat einde 
schooljaar 

Borging/Bewijs 

 Profileringsstatement 
Kernwaarden 
Kernwaardenbord 
Motto 
Aanpassingen schoolgebouw 

Borging: 
gesprekken dir- desk-team 

Bewijs: 
- Profileringskeuze 
- Zichtbaarheid in 
communicatiemiddelen 

Evaluatie einde schooljaar 

 

Gerealiseerde 
kengetallen/bereikt resultaat 

 We hebben dit jaar een profileringsonderzoek laten doen waarin we 
onderzochten hoe de school bekend staat bij (nieuwe) ouders in de wijk en in de 
omgeving. De conclusies geven aan de school goed bekend staat, maar dat er 
factoren zijn (afstand, goede concurrent) waardoor niet altijd voor de school 
wordt gekozen. Dit jaar is ook bekend geworden dat de school nieuwbouw/grote 
renovatie zal krijgen. De school heeft de eerste stappen gezet om zich te 
oriënteren op een schoolconcept dat past bij de ambities van de school en de 
wens van ouders. Met ouders die specialismen hebben om het gebied van 
innovatie, veranderingsmanagement, HR en bouwkunde zijn verkennende 
gesprekken gevoerd. Er is ook een bezoek gebracht aan twee scholen met een 
vernieuwend schoolconcept. 

 

‘Going concern’ Gewenst resultaat 

 Komend jaar zal een werkgroep zich gaan oriënteren op een schoolconcept 
waarbij de onderdelen ‘geïntegreerd zaakvakkenonderwijs’, 21e eeuwse 
vaardigheden, eigenaarschap leerlingen, wetenschap en techniek, onderzoekend 
en ontwerpend leren in verenigd zijn. 
De stuurgroep zal bijeenkomen om de verbinding te houden met de ouders. Er zal 
een ouderavond worden georganiseerd zodra visie en plannen duidelijk zijn.  
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1.4 Waardengedreven onderwijs 

Geloop, hoop, liefde en vertrouwen zijn waarden die een herkenbare plek hebben op alle scholen van de 
stichting. Deze waarden, aangevuld met school specifieke waarden zijn richtinggevend m.b.t. het werken aan 
zingeving en leerdoelen in de breedste zin. 

1.4  De Kanjermethode wordt geïmplementeerd en cyclisch geëvalueerd. 

Verantw.: Werkgroep SEO 

Kengetal Aanleiding Activiteiten Budget 

Wmkpo 2016 

Plezier: 3.56 

Veiligheid: 3.31 

 

Afgelopen schooljaar zijn we 
gestart met de 
Kanjertraining.  

Schoolbreed vastleggen van de 

afspraken rond lessen SEO. 

Communicatie over 

Kanjerschool naar ouders 

communiceren. 

Vastleggen afspraken rond 

Kanjerschool in Vademecum. 

Regelmatig met het team 

evalueren. Hoe gaat het nu? 

Waar loop je tegenaan? 

De Kanjercoördinator 

begeleidt team.  

Verdiepen en vaardig met 

KANVAS.  

€ 2000,- 3e Kanjerdag 

Kengetal Gewenst resultaat einde 
schooljaar 

Borging/Bewijs 

Ambitie 2017: 

Plezier: 3.6 
Veiligheid: 3.5 

 
 

 

Kanjertraining is  volledig 
geïmplementeerd en 
geëvalueerd en zichtbaar in 
school en bij 
leerkrachthandelen en 
leerlinghandelen.  

Agenderen en bespreken SEO 

lessen in WO en studiedagen. 

Bewijs: 

Alle leerkrachten hebben een 

certificaat. 

In de communicatie met ouders 

is duidelijk dat de school een 

Kanjerschool is. 

Evaluatie einde schooljaar 

 

Gerealiseerde 
kengetallen/bereikt resultaat 

 In dit schooljaar zijn de afspraken rond de lessen SEO vastgelegd. Wat betreft de 
communicatie naar ouders zijn er afspraken gemaakt wanneer informatie 
verstrekt wordt (elke groep in de nieuwsbrief en mail wanneer pettenkwadrant 
gedaan wordt). Tijdens vergaderingen hebben we met het team de Kanjertraining 
geëvalueerd en en KANVAS leerlingvolgsysteem is hierbij besproken. Er zijn 
afspraken gemaakt over het invullen van KANVAS. 

De uitkomsten van WMKPO zijn besproken met de kinderen. Waar kinderen - of -- 
scoorden zijn kindgesprekken gehouden. De lichte daling voor plezier was aan de 
hand van deze gesprekken te duiden. Positief is dat het gevoel voor veiligheid 
gestegen is. De Kanjermethode is hier helpend voor, evenals het veiligheidsplan. 

Wmkpo 2017: 

Plezier: 3.45 
Veiligheid: 3.56 
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We zijn blij met de scores uit het kwaliteitsonderzoek en blijven dit monitoren. 

‘Going concern’ Gewenst resultaat 

 De Kanjercoördinator mailt wanneer vragenlijsten/sociogram worden afgenomen. 
Na de afname worden ze geanalyseerd en besproken tijdens de groepsbespreking. 
Leerkracht voert acties uit n.a.v. de uitkomsten. 
De Kanjercoördinator en laat de Kanjertraining met regelmaat terugkomen op een 
vergadering, zodat iedereen vaardig en op de hoogte blijft van eventuele 
ontwikkelingen op dit gebied.  
Ook is de kanjercoördinator een vraagbaak voor leerkrachten met vragen. 

Positief leef- en leerklimaat. 
Uitslagen kwaliteitsmonitor 
boven 3.5 

Vragenlijsten worden op juiste 
tijd afgenomen en geanalyseerd. 
Kanjertraining wordt op de juiste 
manier gegeven. 

 

3.2 Vakmanschap, de leraar doet ertoe 

SPCO scholen werken vanuit een stichting brede visie op leren. Deze visie sluit aan op inzichten 
vanuit wetenschappelijk onderzoek m.b.t. leren en is leidend in onze taal over leren, pedagogisch 
en didactisch handelen. 

3.2 We handhaven ons niveau met betrekking tot ons onderwijs aan hoogbegaafde kinderen. 
      We implementeren het werken met de taxonomie van Marzano en Kendall 
      We organiseren drie plusgroepen op stichtingsniveau< 
      HB coördinator deelt expertise met stichting. 

Verantw.: HB coördinator en WG HB stichting 

Kengetal Aanleiding Activiteiten Budget 

1,5 dag plusklas, 
pilot toelating 
externe 
leerlingen 

Afgelopen jaar hebben er 3 
plusklassen gedraaid met als 
pilot de toelating van externe 
leerlingen.  

Daarnaast was het doel om het 
huidige niveau ín de reguliere 
groep te handhaven. Hiervoor 
is de nieuwe taxonomie van 
Marzano & Kendall 
geïntroduceerd. 

- Werkgroep geeft input aan 

HB-Coördinator en houdt het 

beleid up-to-date. 

- Uitvoeren van een lesprogramma 

voor HB kinderen voor 1.5 dag. De 

rapportage van de 

(leer)ontwikkeling wordt 

verbeterd 

- HB in ieder geval 3 keer per jaar 

agenderen met o.a.  Taxonomie 

Marzano& Kendall, executieve 

functies etc.  

- De website/Schoolgids/ 

       mini-vademecum wordt 

aangepast waar nodig. 

- HB co is aanspreekpunt voor 

externe aanbieders (schaken, 

1 dag vanuit SPCO, 0,5 
dag vanuit school  

Kengetal Gewenst resultaat einde 
schooljaar 

Borging/Bewijs: 

1,5 dag 
bovenschoolse 
plusklas 

We handhaven ons niveau met 
betrekking tot ons onderwijs 
aan hoogbegaafde kinderen. 

We implementeren het werken 

3 vergadering met HB 
op de agenda 

Tussenevaluatie op 

27 
 



met de taxonomie van 
Marzano en Kendall 

We organiseren drie 
plusgroepen op 
stichtingsniveau. 

HB coördinator deelt expertise 
met stichting.  

Spaans, robotica). 

- i.s.m. werkgroep Taal is er 

halverwege het jaar een 

evaluatiemoment eerste en 

tweede leerlijn Staal 

- De ontwikkelingen van de 

bovenschoolse plusklas worden 

opgepakt door de 

SPCO-werkgroep HB (o.a. 

commissie, beleid, etc.) 

SPCO-niveau 

Nieuwe rapportage 

Voortgang HB SPCO 
 
Toetsingscommissie 
voor toelating 
leerlingen 

Toelatingsformulier 

Evaluatie einde schooljaar 

 

Gerealiseerde 
kengetallen/bereikt 
resultaat 

- Het niveau is gehandhaafd door het onderwerp terug te laten komen op 
vergaderingen (3x), ook zijn leerkrachten zelf aan de slag geweest met de 
zaakvakken en de nieuwe taxonomie 

- Volgend jaar starten we met 3 plusgroepen, dit is zelfs meer dan we wilden, 
omdat elke groep een hele dag heeft  

- Expertise is gedeeld in oa. IBOS en DO.  
- Er is een nieuwe SPCO-commissie die ook de toelatingen coördineert. De 

plusklasdocent heeft de lestaken voor hen verantwoord.  
- Rapportage is verbeterd, maar nog niet af. DIt is een punt voor volgend jaar.  
- Werkgroep taal is afgerond. Methode is succesvol geïmplementeerd en 

geëvalueerd. Er zijn alleen geen afspraken gemaakt over de 1e en 2e leerlijn 

‘Going concern’ Gewenst resultaat 

 Speerpunten volgend jaar 

- Coördinator bezoekt n.a.v. nieuwe Taxonomie een aantal zaakvaklessen 
- Rapportage wordt bijgsteld nav. nieuwe doelen SLO 
- Expertise de stichting in door 2x een bijeenkomst voor leerkrachten en 2x een 

bijeenkomst voor plusklasdocenten.  
- Overleg met IB over 1e en 2e leerlijn Staal, dat is dit jaar niet gebeurd 
- Beleid plusklas wordt herschreven/bijgewerkt  

 

 

3.3 

3.5 

Vakmanschap, de leraar doet ertoe 

Binnen SPCO krijgt de rol van de leraar, naast het aandragen van kennis, meer het karakter van een 
begeleider van het leren. Het stimuleren van en het samenwerken met de leerling over het eigen leerproces 
illustreert dit 

3.3 De rol van de leraar verbreedt van kennis overdragen naar het begeleiden van leren. 
Leerkrachten laten kinderen meedenken in hun eigen leerproces en het opstellen van 
leerdoelen o.a. door kind / (ouder) gesprekken 

3.5 De leraar sluit zo dicht mogelijk aan bij de leerstijl van elk kind.  
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Verantw.: IB-er en lkr.  

Kengetal Aanleiding Activiteiten Budget 

. De manier van kennis 
opnemen verandert de 
laatste jaren. Kinderen 
voelen zich meer 
gemotiveerd wanneer ze 
betrokken zijn bij hun eigen 
leerproces. Uit de 
vakliteratuur blijkt dat 
kinderen verschillende 
leerstijlen hebben. Hier 
willen wij in ons onderwijs 
meer op aansluiten, zodat de 
kinderen zich zo optimaal 
mogelijk kunnen 
ontwikkelen. 

Verdiepen in de literatuur over 
eigenaarschap van leerlinge, 
werken met persoonlijke 
leerdoelen  en verschillende 
leerstijlen. Kennis vernemen uit 
trainingen/scholing?? 

Onderzoek doen bij scholen die 
hier al mee werken. 

Onderzoek doen bij het team 
over de behoeften van 
eigenaarschap per 
leeftijdsgroep. 

In gesprek gaan en afstemmen 
met de werkgroep 
ouderbetrokkenheid. 

Zoeken naar facilitering waar 
we tijd hebben om gesprekken 
te voeren met leerlingen (en 
ouders??)over hun eigen 
ontwikkelen en 
onderwijsbehoeften. 

Keuzes maken hoe we 
eigenaarschap van leerlingen 
willen inzetten binnen de 
school, per leeftijdsgroep. 

Kengetal Gewenst resultaat einde 
schooljaar 

Borging/Bewijs 

 Eind 2016/2017: Aan het 
einde van dit schooljaar 
hebben we een plan gemaakt 
van hoe we eigenaarschap 
willen inzetten in de tijd. 

Borging: 
Vergaderingen/overlegmomen
ten. 

Bewijs: 
Vademecum: afspraken rond 
vergroten eigenaarschap 
leerlingen. 

Evaluatie einde schooljaar. Gerealiseerde 
kengetallen/bereikt resultaat 

 In verband met keuze voor een nieuw schoolconcept, is deze werkgroep niet 
actief geweest.  Passend bij het nieuwe schoolconcept wordt hier invulling aan 
gegeven. 

 

‘Going concern’ Gewenst resultaat 

 Deze werkgroep wordt opgenomen in de werkgroep schoolconcept. In het 
schoolconcept zal uitgewerkt worden op welke wijze de het eigenaarschap van 
leerlingen vergroten.  

 

 

3.7 Vakmanschap; de leraar doet ertoe! 
Binnen SPCO  krijgt de rol van de leraar  naast het overdragen van kennis meer het karakter van 
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een begeleider van leren. Het stimuleren van en het samenwerken met de leerling over het eigen 
leerproces illustreert dit. 

3.7 We onderzoeken de meerwaarde van vakdoorbroken onderwijs bij zaakvakken en op welke wijze 
het bijdraagt aan de doelen en de visie van de school. Aan de hand van de uitkomsten stellen we een plan 
van aanpak op en doen investeringen voor ons zaakvakkenonderwijs. 

Verantw. WG en lkr.  

Kengetal Aanleiding Activiteiten Budget 

 De methoden voor biologie 
en geschiedenis zijn 
verouderd. We zoeken een 
methode die past in deze 
tijd, met werkvormen van 
deze tijd. We onderzoeken 
of de zaakvakken 
geïntegreerd kunnen 
worden.  

● Wat zijn de kerndoelen 
van de zaakvakken? 

● Wat willen we bereiken? 
● Welk onderwijsconcept 

willen we? 
● Welke methodes zijn er? 
● Welke passen bij ons 

onderwijsconcept? 
● Wat heeft het team 

nodig? 
● Waar moet de 

organisatie en inrichting 
aan voldoen? 

● Hoe meten we de 
resultaten? 

 

€ 10.000 

Kengetal Gewenst resultaat einde 
schooljaar 

Borging/Bewijs 

. Keuze methode zaakvakken 
Visie zaakvakkenonderwijs 
Implementatieplan 
komende jaren 

-bespreken op 
vergaderingen 
 

Evaluatie einde schooljaar 
 

Gerealiseerde 
kengetallen/bereikt 
resultaat 

Er is informatie opgevraagd over methode geïntegreerd zaakvakkenonderwijs. 
Bezoek aan de NOT afgelegd. Kennis en visie besproken en gedeeld met 
teamleden. Tevens is het belang van OOL gedeeld en zijn er afspraken gemaakt 
om dit in de klas toe te passen, zolang we nog geen methode geïntegreerd 
onderwijs hebben gekozen. In het team is afgesproken dat we een methode 
kiezen die passend is bij het toekomstig schoolconcept (deze is nog niet 
vastgesteld). 

 

‘Going concern’ Gewenst resultaat 

Een nieuwe werkgroep die gecombineerd is met de werkgroep schoolconcept. Er 
wordt een geschikte methode gekozen die aansluit bij dat nieuwe schoolconcept. 

Nieuwe methode voor 
geïntegreerd 
zaakvakonderwijs passend 
bij het schoolconcept. 

 

3.9 Vakmanschap, de leraar doet ertoe 

Binnen SPCO krijgt de rol van de leraar, naast het aandragen van kennis, meer het karakter van een 
begeleider van het leren. Het stimuleren van en het samenwerken met de leerling over het eigen leerproces 
illustreert dit. 

3.8 We doen onderzoek naar effectief Technisch Lezen (aanvankelijk) en komen mogelijk tot de 
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keuze van een nieuwe methode.  

Verantw.: WG Technisch Lezen 

Kengetal Aanleiding Activiteiten Budget 

. Onze huidige aanvankelijk 
leesmethode is verouderd en 
voldoet niet aan de nieuwste 
inzichten voor goed 
leesonderwijs. We gaan 
daarom dit jaar op zoek naar 
een nieuwe methode, die 
aansluit bij de nieuwste 
inzichten. 

Onderzoek: Wat is goed lees- en 
spellingonderwijs passend bij 
groep 3 (huidig inzicht) 

Welke vaardigheden vraagt dit 
van de leerkrachten? 

Wat zijn de onderwijsbehoeften 
van onze leerlingen? 

Wat zijn de kerndoelen en de 
referentieniveaus? 

Onderzoek: Welke methode 
sluit goed aan bij de huidige 
inzichten en onze huidige 
taal/spellingmethode gr 4-8 

(onderzoek literatuur, experts, 
methodes vergelijken, 
gebruikerservaringen,  
inventarisatie team) 

9000 euro  

Kengetal Gewenst resultaat einde 
schooljaar 

Borging/Bewijs 

 Eind schooljaar 2016-2017 
hebben we een nieuwe 
aanvankelijk lezen methode 
gekozen. 

Borging: 
Planning in GTV 

Bewijs: 
Uitkomsten onderzoek 
Keuze methode 

Evaluatie einde schooljaar Gerealiseerde 
kengetallen/bereikt resultaat 

 Het boek Aanvankelijk Technisch Lezen van het CPS is gebruikt als basis voor goed 
lees- en spellingonderwijs. Aan de hand daarvan zijn de methodes ‘Lijn 3’ en ‘Veilig 
Leren Lezen KIM’ vergeleken. Pluspunten ‘Lijn 3’: thematisch werken, begrijpend 
lezen, sluit aan op Staal. Pluspunten ‘Veilig Leren Lezen KIM’: beter niveau 
plusleerlingen, hoger uitstroomniveau (meer woordcategorieën), betere inhoud 
veilig en vlot. Conclusie: voorkeur gaat uit naar ‘Veilig Leren Lezen KIM’, door 
niveauverschil.  

 

‘Going concern’ Gewenst resultaat 

 De methode ‘Veilig Leren Leren KIM’ zal worden ingevoerd in groep 3. De 
coördinator Technisch Lezen volgt de invoering en stuurt waar nodig de 
leerkrachten aan. 

De methode is 
geïmplementeerd. 
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3.11 Vakmanschap, de leraar doet ertoe 

Binnen SPCO krijgt de rol van de leraar, naast het aandragen van kennis, meer het karakter van een 
begeleider van het leren. Het stimuleren van en het samenwerken met de leerling over het eigen leerproces 
illustreert dit. 

3.11 Muziekonderwijs. We verdiepen ons muziekonderwijs door ons didactisch en theoretisch 
te scholen, doordat muziekdocenten muziekworkshops geven, door de aanschaf van een nieuwe 
muziekmethode en door de verbinding met een muziekorganisatie.  

Verantw.: WG Muziek: Astrid en Hanneke 

Kengetal Aanleiding Activiteiten Budget 

reguliere 

muziek- 

lessen 

De school heeft in april 2016 
de muzieksubsidie 
aangevraagd. De school wil 
een kwaliteitsverbetering 
realiseren voor het 
muziekonderwijs.  

Invoeren van een nieuwe 
methode muziekonderwijs. De 
leerkrachten geven structureel 
muziekonderwijs. 

De onderbouw leert het 
fundament van het 
muziekonderwijs door de 
methode Da Capo. Dit wordt 
gegeven door een docent van 
de muziekschool. Tevens 
worden de leerkrachten 
geschoold in deze methode en 
zullen zij dit blijven gebruiken in 
hun muziekles.  

De middenbouw en bovenbouw 
krijgen workshopsgewijs een 
aanbod percussie, zang en 
instrument. 

Voor groep 5 bestaat al het 
project snaar,blaas,slag. Hierop 
wordt een naschools aanbod 
gegeven met mogelijkheid toto 
kennismaking voor 
verschillende instrumenten. 

De kinderen kunnen gebruik 
maken van het naschoolse 
aanbod van een collegaschool 
(Margrietschool Woerden). 

Muziekmethode € 2250.- 

Eigen budget €2000,- 

Personeelsinzet 
Muzieksubsidie (zie aanvraag) 

Kengetal Gewenst resultaat einde 
schooljaar 

Borging/Bewijs 

 Na 3 jaar: 

Muziekonderwijs is 
structureel ingebed in ons 
onderwijsaanbod. 

De expertise van de 
leerkrachten is vergroot, 
zodat zij inhoudelijk goede en 
inspirerende muzieklessen 
kunnen geven.  

Vanaf groep 1 worden 
kinderen op goede wijze 
muzikaal onderricht. Hierbij 
maken zij ook meer gebruik 
van muziekinstrumenten. 

Leerlingen komen in 
aanraking en nemen deel aan 
een buitenschools 
muziekonderwijsaanbod. 

De leerkrachten van de school 
zijn door docenten van Het 
Klooster in Woerden muzikaal 
geschoold om op een goede 
wijze muziekonderwijs (da 
Capo methode) te geven aan 
kinderen. 

Er is een kick-off scholing, 
waarbij aandacht is voor de 
theoretische achtergrond van 
het muziekonderwijs en de 
eigen vaardigheden van de 
teamleden.  

Er zullen ook individuele 
trainingen worden gevolgd, 
afgestemd op de behoefte 
van de leerkracht ( gitaarles, 
lied aanleren, enz.) 

De leerkrachten leren om 
muziekinstrumenten (bijv. het 
Orff instrumentarium) in te 
zetten bij de muzieklessen. 

Er is een muziekcoördinator 
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aangesteld die begeleiding 
kan geven aan de 
leerkrachten en de 
doorgaande lijn zal borgen. 

Evaluatie einde schooljaar Gerealiseerde 
kengetallen/bereikt resultaat 

 Groep 1 t/m 4 heeft wekelijks muziekonderwijs gehad met de methode Hallo 
Muziek/ Da Capo van een muziekdocent uit het klooster. Daarbij zijn de 
groepsleerkrachten aanwezig geweest en maken zich hiermee vaardig tot het 
geven van de muzieklessen. 

Groep 5 t/m 8 hebben muziekworkshop aangeboden gekregen. Groep 8: spelen in 
een popband, groep 6/7 zang dans en percussie, groep 5/6 snaar, blaas, slag met 
diverse instrumenten.  

Het naschoolse aanbod kon door externe partijen niet gerealiseerd worden. 
Volgend jaar doet de school mee met de NSA activiteiten waaronder muziek, van 
welzijn Woerden.  

Ook het team heeft zich geschoold in een aantal muziekscholingen, waaronder 
bodypercussie en rap, hoe leer je een lied aan en boomwhackers. 

Er twee muziekmethoden onderzocht en uitgeprobeerd in de bovenbouwgroepen. 
Kazoo en Metropool. Komend jaar onderzoeken we nog een derde methode. In 
Januari 2018 nemen we een beslissing. 

 

‘Going concern’ Gewenst resultaat 

Voortzetten muzieklessen groep 1 t/m 4 
Voortzetten workshops groep 5 t/m8 
Werken met Hallo Muziek 
NSA activiteiten het Klooster 
Voortzetten scholing team 
Onderzoek doen naar muziekmethode voor de bovenbouw. In januari 2018 besluit 
nemen voor een muziekmethode voor de bovenbouw. 

Vergroten vaardigheid van 
muziek bij de leerkrachten. 

NSA activiteiten. 

Keuze muziekmethode 
bovenbouw. 

 

 4.7 21 e eeuwse vaardigheden 

Binnen SPCO bieden de scholen 21ste eeuwse educatie aan waar reguliere leerdoelen en 
werkvormen gekoppeld zijn aan 21ste eeuwse vaardigheden, waaronderj creativiteit, 
onderzoekend leren en samenwerken. 

4.7 De kinderen worden geschoold in ICT vaardigheden en Mediawijsheid 

Verantw.: ICT en lkr.  
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Kengetal Aanleiding Activiteiten Budget 

30 Chromebooks Op school zijn 30 
Chromebook aangeschaft. De 
kinderen gebruiken deze bij 
de lessen. Dit betekent ook 
dat zij toegang hebben tot 
het gehele internet. Een 
kritische houding moet 
aangeleerd worden. 

- vaardig worden in gebruik 
Chromebook, lln. van groep 1-8. 

- afspraken over gebruik 
internet 

- lessen mediawijsheid vanaf 
groep 4  

- oriënteren gepersonaliseerd 
leren (verwerkingssoftware 
methoden) 

- vastleggen afspraken in 
Vademecum 

- 

€ 1500,- aanschaf Chromebook 

€ 500,- verwerkingssoftware 

Kengetal Gewenst resultaat einde 
schooljaar 

Borging/Bewijs 

35 Chromebooks Kinderen van groep 1-8 
kunnen zelfstandig werken 
op Chromebook. 

Kinderen weten wat de 
grenzen zijn bij open 
internetgebruik en houden 
zich daaraan. 

Voor verschillende vakken 
wordt verwerkings- software 
gebruikt.  

Borging: 

- 2 x bespreking in vergadering 

Bewijs: 

- 35 Chromebooks 

-afspraken gebruik internet in 
Vademecum 

Evaluatie einde schooljaar 

 

Gerealiseerde 
kengetallen/bereikt resultaat 

 In 2016-2017 zijn 40 chromebooks aangeschaft. De kinderen van groep 6 hebben 
met de verwerkingssoftware van WIG gewerkt. Kinderen van groep 1-8 werken 
wekelijks op de chromebooks. Deze worden ingezet met verrijkingsopdrachten of 
voor werkstuk of presentatie.  
Afspraken rond mediawijsheid moeten worden vastgelegd.  

40 chromebooks 

‘Going concern’ Gewenst resultaat 

 Aanschaffen nog 40 chromebooks, zodat elk kind in groep 5-8 op een chromebook 
kan werken.  
Uitbreiden verwerkingssoftware WIG: groep 5-7. 
Afspraken rond mediawijsheid 
Afspraken: wat moet een kind in welke groep beheersen.  

Lln. zijn vaardig op 
chromebooks. Elke lln. groep 
5-8 beschikt over chromebook. 
Lln. groep 1-4 maakt wekelijks 
gebruik van chromebook. 

Er is een leerlijn ict 
vaardigheden. 

Lln. zijn mediawijs.  
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Going Concern 

Uit de evaluatie van de jaarplannen van 2015-2016 zijn de volgende onderwerpen een ‘going 
concern’. Dit betekent dat de implementatie ervan wordt voortgezet en dat ze geborgd worden in 
een werkgroep of door een coördinator. 

1.       Talentmiddagen 

In 2016-2017 zal een werkgroep een aantal Vreemde Vakken Middagen organiseren. Hierin wordt 
een breed en rijk onderwijsaanbod gegeven met behulp van ouders en vrijwilligers. 

Het is één keer gelukt om een talentenmorgen te organiseren. Het blijkt moeilijk te zijn om ouders 
hiervoor te krijgen. Het blijft de ambitie van de school om dit te continueren. 

2.       NSA 

In 2016-2017 zal de school, waar mogelijk in samenwerking met een naschoolse partner, naschoolse 
activiteiten aanbieden. 

Er zijn gesprekken gevoerd met medewerkers van Welzijn Woerden. Hieruit is voortgekomen dat er 
voor de kinderen van de R. de Jagerschool en De Schakel een NSA aanbod wordt gerealiseerd in 
2017-2018. Hierin zal ook muziek nascholing zitten.  

3.       Oriëntatie op Stichting LeerKracht 

De directeur zal ervaring opdoen met de werkwijze van Stichting LeerKracht en dit delen met het 
team. In mei zal bekeken worden of deze werkwijze goed is voor de R. de Jagerschool. 

In 2017- 2018 gaan we hier een pilot mee doen. 

4.       Implementatie I Pockets 

De methode I Pockets is aangeschaft en wordt ingezet in de groepen 1 t/m 4. Twee keer per jaar 
wordt de werkwijze besproken en geëvalueerd. Ik mei wordt bekeken of een teamscholing nodig is. 
Er wordt een beleidsstuk geschreven. 

In 2018-2019 zal een teamscholing worden gegeven. Dan zoeken we ook een opvolger voor I Pockets 
voor groep 5-8.  

5.       Seksuele en Relationele Vorming 

De visie op seksuele en relationele vorming wordt vertaald naar een lessenserie. De werkgroep zal 
het team hierin begeleiden. Het visiestuk wordt gecommuniceerd met ouders. 

Er zijn twee methoden aangeschaft; Wonderlijk en Kriebels in je buik. Er is een leerlijn gemaakt, zodat 
in elke groep jaarlijks zes tot acht lessen worden gegeven. De methoden kunnen als bronnenboeken 
worden gebruikt.  
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Bijlagen 

Bijlage 2:  

Doelen schoolplan 2017-2018 
 

Doelen jaarplan 2017-2018 R. de Jagerschool 
 

1.3 Waardengedreven onderwijs 

SPCO: Geloof, hoop, liefde en vertrouwen zijn waarden die een herkenbare plek hebben op alle scholen 
van de stichting. Deze waarden, aangevuld met school specifieke waarden zijn richtinggevend m.b.t. het 
werken aan zingeving en leerdoelen in de breedste zin. 

RdJ: De R. de Jagerschool onderzoekt welk schoolconcept past bij onze ambities en combineert 
dit met het nieuwe schoolgebouw.  

Verantw.: Annemieke, Annelies, Astrid, Hanneke, Sascha, Esther 

Kengetal  Budget €10.000,- (zaakvakken) 

Aanleiding Komend jaar zal een werkgroep zich gaan oriënteren op een schoolconcept waarbij de 
onderdelen ‘geïntegreerd zaakvakkenonderwijs’, 21e eeuwse vaardigheden, eigenaarschap 
leerlingen, wetenschap en techniek, onderzoekend en ontwerpend leren in verenigd zijn. 
De stuurgroep zal bijeenkomen om de verbinding te houden met de ouders. Er zal een 
ouderavond worden georganiseerd zodra visie en plannen duidelijk zijn.  

Gewenst 
resultaat einde 
schooljaar 

Er is duidelijkheid over het schoolconcept en de onderdelen die hierin moeten zitten. 
Er is duidelijkheid over het proces van nieuwbouw/renovatie 
Het team en ouders zijn meegenomen in het proces rond schoolconcept. 

Activiteiten ● Start met veranderverhaal (Hanneke) 
●  

Evaluatie eind 
schooljaar 

Gerealiseerde 
kengetallen 

Borging/bewijs 
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‘Going concern’ 

Gewenst 
resultaat 

 

2.2 

2.3 

Verbinding met de gemeenschap 
SPCO: We werken betekenisvol samen met ouders, waarbij we de talenten en expertise van ouders breder 
en beter benutten teneinde een positief effect op de ontwikkeling van kinderen te bevorderen. Deze 
samenwerking kenmerkt zich door wederzijds commitment en bewustzijn dat ouders actieve 
medereizigers zijn in het leerproces van hun kind.  

RdJ: We onderzoeken de mogelijkheden rond een ouderportaal. Wanneer dit wenselijk is 
wordt er een ouderportaal ingericht.  

Verantw.:  Linda, Annelies 

Kengetal  Budget € 

Aanleiding In 2016-2017 hebben we het onderwerp Ouderbetrokkenheid 3.0 verkend en gekeken op 
welke onderdelen we ouders meer als partners kunnen betrekken bij ons onderwijs. Hieruit is 
voortgekomen het buddysysteem (nieuwe ouders worden gekoppeld aan een ouder die 
ervaring heeft met de school of met een onderwerp) en een nieuwe vorm van de 
informatieavond. Hierbij is het belangrijk dat ouders elkaar ontmoeten en zich gezamenlijk met 
de school verantwoordelijk weten voor het welzijn en de ontwikkeling van kinderen. 

Ouders willen graag geïnformeerd worden over de ontwikkelingen van hun kinderen. Twee 
rapporten per jaar wordt als weinig informatie ervaren. We onderzoeken of we ouders via het 
ouderportaal van Parnassys kunnen informeren.  

Gewenst 
resultaat einde 
schooljaar 

Keuze voor wel of geen ouderportaal 
Doorvoeren items ouderbetrokkenheid 3.0 teneinde een wederzijds commitment te krijgen 
tussen ouders en school.  

Activiteiten Ouderportaal: 

● Onderzoeken werking ouderportaal Parnassys (Margrietschool werkt hiermee) 
● Voorwaarden ouderportaal  
● Communicatie met ouders 
● Communicatie met team 
● Inrichten ouderportaal 

Ouderbetrokkenheid 3.0 

● Nieuwe informatieavond met ontmoeting ouders 
● Continuering Maatjessysteem 
● Onderzoek nieuwe vorm startgesprek ouders; overeenkomst ouders-school 
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Evaluatie eind 
schooljaar 

Gerealiseerde 
kengetallen 

Borging/bewijs 

‘Going concern’ 

Gewenst 
resultaat 

 

3.1 Vakmanschap, de leraar doet ertoe 

SPCO scholen werken vanuit een stichting brede visie op leren. Deze visie sluit aan op inzichten 
vanuit wetenschappelijk onderzoek m.b.t. leren en is leidend in onze taal over leren, 
pedagogisch en didactisch handelen. 

RdJ: De visie op leren (SPCO) wordt besproken in het team. Het team wordt bekend met de 
visie op leren zoals Marzano en Hattie in hun onderzoeken gepubliceerd hebben. Het team 
past deze aanbevelingen toe in hun onderwijs didactiek. 

Verantw.: Ellen, Hanneke 

Kengetal  Budget € 

Aanleiding De werkgroep Visie op Leren (SPCO) heeft een visiestuk geschreven waarin het onderzoek van 
Marzano en Hattie zijn meegenomen. We willen het team bekend maken met deze visie en de 
aanbevelingen van deze visie toepassen in het lesgeven. 

Gewenst 
resultaat einde 
schooljaar 

Het team kent de Visie op Leren (SPCO) en heeft kennis van de onderzoeken van Marzano en 
Hattie. In het lesgeven zijn onderdelen van deze onderzoeken zichtbaar.  

Activiteiten ● Lezen beleid Visie op Leren (SPCO) 
● Uitdiepen onderzoek Marzano en Hattie 
● Met team bespreken (2 x agenderen) 
● Good practices  

Evaluatie eind 
schooljaar 

Gerealiseerde 
kengetallen 

Borging/bewijs 
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‘Going concern’ 

Gewenst 
resultaat 

 

3.2 Vakmanschap, de leraar doet ertoe 

Binnen SPCO krijgt de rol van de leraar, naast het aandragen van kennis, meer het karakter van een 
begeleider van het leren. Het stimuleren van en het samenwerken met de leerling over het eigen 
leerproces illustreert di 

RdJ: We handhaven het niveau van de school met betrekking tot hoogbegaafdheid. We blijven 
hierin ons ontwikkelen en professionaliseren. Nieuwe collega’s worden bijgeschoold.  

Verantw.: Marleen 

Kengetal  Budget € 

Aanleiding Het niveau is gehandhaafd door het onderwerp terug te laten komen op vergaderingen (3x), 
ook zijn leerkrachten zelf aan de slag geweest met de zaakvakken en de nieuwe taxonomie. 

We starten met drie dagen plusklas. Expertise is gedeeld in oa. IBOS en DO. Er is een nieuwe 
SPCO-commissie die ook de toelatingen coördineert. De plusklasdocent heeft de lestaken 
voor hen verantwoord. Rapportage is verbeterd, maar nog niet af. DIt is een punt voor 
volgend jaar. Werkgroep taal is afgerond. Methode is succesvol geïmplementeerd en 
geëvalueerd. Er zijn alleen geen afspraken gemaakt over de 1e en 2e leerlijn. 

Gewenst 
resultaat einde 
schooljaar 

Activiteiten ● Coördinator bezoekt n.a.v. nieuwe Taxonomie een aantal zaakvaklessen 
● Rapportage wordt bijgsteld nav. nieuwe doelen SLO 
● Expertise de stichting in door 2x een bijeenkomst voor leerkrachten en 2x een 

bijeenkomst voor plusklasdocenten.  
● Overleg met IB over 1e en 2e leerlijn Staal, dat is dit jaar niet gebeurd 
● Beleid plusklas wordt herschreven/bijgewerkt  

Evaluatie eind 
schooljaar 

Gerealiseerde 
kengetallen 

Borging/bewijs 

39 
 



‘Going concern’ 

Gewenst 
resultaat 

 

3.9 Vakmanschap, de leraar doet ertoe 

Binnen SPCO krijgt de rol van de leraar, naast het aandragen van kennis, meer het karakter van een 
begeleider van het leren. Het stimuleren van en het samenwerken met de leerling over het eigen 
leerproces illustreert di 

RdJ: We doen onderzoek naar effectief Schrijfonderwijs en naar de noodzaak voor een nieuwe 
methode. Deze methode moet aansluiten bij Veilig Leren Lezen Kimversie. 

Verantw.: Linda, Annelies 

Kengetal Methode Pennegrepen 2008 Budget €1500,- 

Aanleiding Dit schooljaar werken we met de nieuwe methode VLL Kimversie. We onderzoeken of we onze 
schrijfmethode hierbij moeten aanpassen. 

Gewenst 
resultaat einde 
schooljaar 

Duidelijkheid over aanschaf methode schrijfonderwijs. 

Activiteiten ● Onderzoek effectief hedendaags schrijfonderwijs (met daarin meegenomen de 
realiteit dat kinderen ook op een chromebook werken, dus minder schrijven). De 
combinatie schrijfonderwijs in relatie tot de ontwikkeling van het brein en motoriek 
worden onderzocht (Jolles) 

● Onderzoek aansluiting schrijfonderwijs bij VLL 
● Informeren team 
● Keuze  

Evaluatie eind 
schooljaar 

Gerealiseerde 
kengetallen 

Borging/bewijs 

‘Going concern’ 

Gewenst 
resultaat 
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3.11 Vakmanschap; de leraar doet ertoe 
SPCO: Binnen de SPCO krijgt de rol van de leraar naast het overdragen van kennis meer het karakter 
van begeleider van leren. 

RdJ: Muziekonderwijs: We verdiepen ons muziekonderwijs door ons didactisch en theoretisch 
te scholen, doordat muziekdocenten muziekworkshops geven en lesgeven. We schaffen een 
muziekmethode aan en geven naschoolse muziekactiviteiten. 

Verantw.: Astrid, Annelies 

Kengetal Wekelijks muziekles groep 
1-4 door muziekdocent. 

Groep 5-8: 2 workshops 

Budget Muziekmethode € 2250.- 

Eigen budget €2000,- 

Personeelsinzet 
Muzieksubsidie (zie aanvraag) 

Aanleiding We gaan het tweede jaar in van de muziekimpuls. We zetten de activiteiten van jaar 1 voort. 

Gewenst 
resultaat einde 
schooljaar 

Vergroten vaardigheid van muziek bij de leerkrachten. 

NSA activiteiten. 

Keuze muziekmethode bovenbouw. 

Activiteiten ● Voortzetten muzieklessen groep 1 t/m 4 
● Voortzetten workshops groep 5 t/m8 
● Werken met Hallo Muziek 
● NSA activiteiten het Klooster 
● Voortzetten scholing team 
● Onderzoek doen naar muziekmethode voor de bovenbouw. In januari 2018 besluit 

nemen voor een muziekmethode voor de bovenbouw. 

Evaluatie eind 
schooljaar 

Gerealiseerde 
kengetallen 

Borging/bewijs 

‘Going concern’ 

Gewenst 
resultaat 
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3.12 Vakmanschap; de leraar doet ertoe 
SPCO: Binnen de SPCO krijgt de rol van de leraar naast het overdragen van kennis meer het karakter 
van begeleider van leren. 

RdJ: EDI, expliciete directe instructie 
Goed didactisch onderwijs vereist een aantal vaardigheden. Met EDI verdiepen we onze 
didactische vaardigheden waardoor de kwaliteit van onze instructie verhoogd wordt en de 
resultaten van de kinderen groeien. 

Verantw.: Sascha, Linda 

Kengetal Budget 

Aanleiding In 2016-2017 hebben we een vijf hoofdstukken van EDI verkend en toegepast. Dit jaar willen 
we de andere hoofdstukken tot ons nemen en gaan toepassen in ons lesgeven. 

Gewenst 
resultaat einde 
schooljaar 

De leerkrachten zijn vaardig in de EDI technieken en passen deze in hun lessen toe. Hierdoor 
zijn de instructies effectief en gaan de leerresultaten omhoog. 

Activiteiten ● consolideren kennis eerste hoofdstukken 
● introduceren kennis nieuwe hoofdstukken 
● oefenen in de praktijk 
● onderlinge klassenbezoeken en feedbackgesprekken 
● afspraken vastleggen in Vademecum 

Evaluatie eind 
schooljaar 

Gerealiseerde 
kengetallen 

Borging/bewijs 

‘Going concern’ 

Gewenst 
resultaat 

 

 21 e eeuwse vaardigheden 

Binnen SPCO bieden de scholen 21ste eeuwse educatie aan waar reguliere leerdoelen en 
werkvormen gekoppeld zijn aan 21ste eeuwse vaardigheden, waaronder creativiteit, 
onderzoekend leren en samenwerken. 
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Verantw.: Hanneke, Sascha 

Kengetal 40 chromebooks Budget € 10.000 

Aanleiding De SPCO heeft als visie dat kinderen gebruik moeten kunnen maken van een goed werkende 
ict teneinde gepersonaliseerd onderwijs mogelijk te maken.  

Gewenst 
resultaat einde 
schooljaar 

Lln. zijn vaardig op chromebooks. Elke lln. groep 5-8 beschikt over chromebook. 
Lln. groep 1-4 maakt wekelijks gebruik van chromebook. 

Er is een leerlijn ict vaardigheden. 

Lln. zijn mediawijs.  

Activiteiten ● Aanschaffen nog 40 chromebooks, zodat elk kind in groep 5-8 op een chromebook 
kan werken.  

● Uitbreiden verwerkingssoftware WIG: groep 5-7. 
● Afspraken rond mediawijsheid 
● Afspraken: wat moet een kind in welke groep beheersen; ict leerlijn 
● Onderzoek naar voortzetting / uitbreiding WIG of overgang naar bijv. Snappet 

Evaluatie eind 
schooljaar 

Gerealiseerde 
kengetallen 

Borging/bewijs 

‘Going concern’ 

Gewenst 
resultaat 

 

 5.1 Effectief leiderschap 

SPCO: Op de scholen werken wij vanuit een stichting brede visie op effectief leiderschap waarbij 
medewerkers worden gemotiveerd tot optimale prestaties. De focus voor ons onderwijs ligt op het 
behalen van kwaliteit en positieve (of hoge) leerlingresultaten. 

Vanuit deze visie werken wij als effectieve leiders op elk niveau en gebruiken we scholing, 
training en coaching om dit te ontwikkelen of verstevigen. 

In 2017-2018 doen we een pilot van Stichting LeerKRACHT. Met bordsessies werken we 
planmatig aan doelen die door het team worden ingebracht.  

Verantw.: Hanneke 
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Kengetal  Budget € 

Aanleiding Effectief leiderschap zien we in de verantwoordelijke wijze waarop het team inhoudelijke 
werkgroepen leidt, initieert en uitvoert. De werkwijze van LeerKRACHT kan een effectieve 
doorontwikkeling hiervoor zijn.  

Gewenst 
resultaat einde 
schooljaar 

Ervaring met de werkwijzen van LeerKRACHT 
Duidelijkheid over voortzetting werkwijze.  

Activiteiten ● De maandag- en donderdaggroep doen acht weken een bordsessie, werkwijze 
LeerKRACHT 

● Informatie over bordsessie, gezamenlijk lesontwerp, consultatie en feedback en 
stem van de leerling 

● Evaluatie werkwijze. Keuze. 

Evaluatie eind 
schooljaar 

Gerealiseerde 
kengetallen 

Borging/bewijs 

‘Going concern’ 

Gewenst 
resultaat 

 

 

Going concern: 

Uit de evaluatie van de jaarplannen van 2016-2017 zijn de volgende onderwerpen een ‘going concern’. Dit 
betekent dat de implementatie ervan wordt voortgezet en dat ze geborgd worden in een werkgroep of door 
een coördinator. 

1.1 Burgerschap: (Heidi) 

In 2017-2018  gaan we kijken welke burgerschapsactiviteiten we nog toe moeten voegen om compleet aan de 
leerlijnen te voldoen. We maken per groep een overzicht van de aangeboden burgerschap activiteiten.  

De coördinator Burgerschap zal jaarlijks het beleid agenderen en een onderdeel met het team bespreken. Elk 
jaar worden de activiteiten die gekoppeld zijn aan de leerlijn gepland. 

1.4 SEO: Kanjermethode:  (Esther, Annelies) 

De Kanjercoördinator mailt wanneer vragenlijsten/sociogram worden afgenomen. Na de afname worden ze 
geanalyseerd en besproken tijdens de groepsbespreking. Leerkracht voert acties uit n.a.v. de uitkomsten. 
De Kanjercoördinator  agendeert de Kanjermethode gedurende het jaar, zodat iedereen vaardig en op de hoogte 
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blijft van eventuele ontwikkelingen op dit gebied en er good practices worden uitgewisseld. 
Ook is de kanjercoördinator een vraagbaak voor (nieuwe) leerkrachten. 

2.1 Inzet talenten ouders  

In het schooljaar 2016-2017 is het ons één keer gelukt om een talentenmiddag te organiseren met behulp van 
de inzet van ouders en vrijwilligers. Het was moeilijk om dit met ouders te realiseren. Het is toch onze ambitie 
om jaarlijks een talentendag te organiseren, omdat het voor kinderen een verrijking van het onderwijs is.  

3.9 Aanvankelijk Technisch Lezen: (Heidi) 

De methode ‘Veilig Leren Leren KIM’ zal worden ingevoerd in groep 3. De coördinator Technisch Lezen volgt de 
invoering en stuurt waar nodig de leerkrachten aan. 

3.10 Seksuele en Relationele Vorming (Esther, Annelies) 

Er zijn twee methoden aangeschaft; Wonderlijk en Kriebels in je buik. Vanuit de leerlijn kunnen er in elke groep 
jaarlijks zes tot acht lessen worden gegeven. De methoden kunnen als bronnenboeken worden gebruikt. Met 
ouders wordt de visie en het gebruik van de methoden gecommuniceerd. 

5.3 Specialisatie leerkrachten (Hanneke) 

Jaarlijks bekijken we of leerkrachten zich kunnen specialiseren. In de afgelopen jaren hebben we de volgende 
specialisten in ons team: Specialist Zorg, Gedrag, Dyslexie, Begeleider (ICO) en Hoogbegaafdheid. 
In de komende jaren zoeken we uitbreiding naar de specialisaties dyscalculie, management en muziek. 
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