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Inleiding 
 
Voor u ligt het Schoolplan 2019- 2023 van obs Theo Thijssenschool te Hoogezand. Onze school maakt onderdeel 
uit van Stichting Ultiem. De indeling van het schoolplan 2019-2023 is afgestemd op het Strategisch beleidsplan 
van de Stichting Ultiem 'van basis naar Ultiem'. Dit beleidsplan vormt het kader waarbinnen dit schoolplan onze 
eigen kwaliteit beschrijft: onze missie, onze visie en de daaraan gekoppelde doelen.  
 
Het schoolplan functioneert als een verantwoordingsdocument (wat beloven we?) naar de overheid, het 
bevoegd gezag en de ouders, en als planningsdocument (wat willen we wanneer verbeteren?) voor de 
planperiode 2019-2023. Op basis van onze lijst met actiepunten stellen we jaarlijks een uitgewerkt jaarplan op. 
In het jaarverslag zullen we steeds terugblikken, of de gestelde actiepunten zijn gerealiseerd. Op deze wijze 
geven we vorm aan een cyclus van plannen, uitvoeren en evalueren.  
 
Onze school is een dynamische organisatie gericht op het realiseren van een fijne, veilige leef- en leeromgeving 
voor onze leerlingen en het leveren van een uitstekende onderwijskwaliteit. Wij zijn trots op waar we voor staan 
en wat we doen.  De verhuizing naar het nieuwe schoolgebouw en de aanvang van een nieuwe beleidsperiode 
zijn een belangrijk vertrekpunt om onze ambities verder vorm te geven.  
 
Ondanks dat we een poging hebben gedaan zo volledig en duidelijk mogelijk in onze omschrijvingen te zijn, kan 
het zijn dat u vragen heeft of iets mist. Neemt u dan gerust contact met ons op. We staan u graag te woord.  
 
 
Nathalie Oldenburger, directeur 
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H1. Schoolbeschrijving 
 
De Theo Thijssenschool is een openbare school in de wijk Vosholen. De school kent haar oorsprong in de wijk 
Boswijk te Sappemeer.  Door groei in de afgelopen jaren is er een dependance in de wijk Vosholen ontstaan. 
Deze locatie is uitgegroeid tot een gebouw met 10 leslokalen en werd uiteindelijk onze hoofdlocatie. Tot oktober 
2019 bestond de Theo Thijssenschool uit twee locaties. Ongeveer 10 jaar geleden ontstonden de eerste plannen 
voor nieuwbouw. Door allerlei omstandigheden en tegenslagen heeft de bouw en de oplevering ervan lang op 
zich laten wachten. Vanaf oktober 2019 worden alle groepen in de wijk Vosholen ondergebracht. Onze nieuwe 
school, welke onderdeel uitmaakt van kindcentrum Vosholen, biedt onderdak aan de meeste groepen. Voor 
enkele groepen is er tijdelijke huisvesting, op het plein van het kindcentrum, gerealiseerd.  
 
Het schooljaar 2019- 2020 zijn we gestart met 15 groepen. Drie groepen 1/ 2 en 12 jaargroepen voor de groepen 
3 t/ m 8. De dagelijkse leiding is in handen van de directeur, mevr. Nathalie Oldenburger.  
Het team bestaat uit 30 medewerkers: 1 directeur, 1 zorgcoördinator, 23 groepsleerkrachten, 1 
onderwijsassistent, 1 administratief medewerkster, 2 vakdocenten gymnastiek en 1 vakdocent 
vormingsonderwijs.  
 
Leerlingen- en omgevingskenmerken 
Onze school wordt jaarlijks tussen de 300- 340 leerlingen bezocht. De meeste kinderen wonen in de wijk 
Vosholen, een florerende nieuwbouwwijk. De specifieke leerlingenkenmerken hebben we door observaties en 
verschillende instrumenten goed in beeld.  
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft onlangs de schoolweging van elke basisschool in Nederland 
gepubliceerd. Dit gegeven wordt betrokken in het nieuwe onderwijsresultatenmodel voor het basisonderwijs dat 
de Inspectie van onderwijs momenteel ontwikkelt. Deze schoolweging voorspelt met grote zekerheid op 
schoolniveau de te verwachten onderwijsscores voor rekenen, taalverzorging en lezen aan het einde van groep 
8 (de eindopbrengsten). De schoolweging wordt berekend aan de hand van 5 kenmerken, namelijk 4 
gezinskenmerken en een schoolkenmerk. De schoolweging heeft een betekenis voor het onderwijs aan de 
leerlingenpopulatie, namelijk het realiseren van opbrengsten en het realiseren van passend onderwijs.  
 
Onze schoolweging over de afgelopen drie jaren zag er als volgt uit: 
 

2016 2017 2018 

weging Spreiding ll- 
aantal 

weging spreiding ll-aantal weging spreiding ll-aantal 

30,4 6,0 362 29,9 5,9 336 29,4 5,8 328 

 
De spreiding zegt iets over de mate waarin de leerlingen in een school van elkaar verschillen voor wat betreft de 
vier gezinskenmerken. Het geeft ook informatie over de mate waarin er binnen onze school gedifferentieerd 
moet worden om het onderwijs passend te maken op groeps- en leerlingniveau. Hoe verder een schoolweging 
zich van het gemiddelde af bevindt, hoe groter de uitdaging wordt om het onderwijs passend te maken. Voor de 
schoolweging wordt gebruik gemaakt van een schaal die loopt van 20 tot 40. Uit bovenstaande tabel is af te 
leiden dat onze weging rond het gemiddelde ligt en er een positieve ontwikkeling zit in de te verwachte 
eindopbrengsten. Ons eigen beeld van komt overeen met wat je op kunt maken uit de schoolweging. Wij zijn ons 
bewust van het feit dat de differentiatie nog beter afgestemd kan worden op de onderwijsbehoeften. Daarnaast 
zullen we ons onderwijs zowel moeten verrijken als intensiveren, aangezien de categorie hoogst en laagst 
scorende leerlingen groter is dan de groep met gemiddelde opbrengsten. Onze ambities voor de komende vier 
jaren zijn hier dan ook in het bijzonder op gericht.  
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Missie en visie van de school 
 
De Theo Thijssenschool is een openbare school waar kinderen goed worden voorbereid op deelname aan de 
maatschappij. Onze school is 'de samenleving in het klein'. Met ons onderwijs dagen we leerlingen uit het beste 
uit zichzelf te halen. Onze leeromgeving biedt structuur en duidelijkheid, zodat uw kind zich prettig en veilig voelt 
en zich optimaal kan ontwikkelen. 
 

          Ons motto is: 'Thuis op de Theo Thijssen' 
 
1. Welbevinden en veiligheid 
We zijn een veilige plek voor iedereen. In een sfeer van openheid en vertrouwen gaan we respectvol met elkaar 
en de omgeving om. Het welbevinden groeit wanneer alle betrokkenen zich veilig, geaccepteerd en gewaardeerd 
voelen. Welbevinden herkennen we aan de hand van een aantal signalen, zoals de mate van openheid, 
flexibiliteit, zelfvertrouwen, weerbaarheid en spontaniteit.  
 
2. Structuur 
Op onze school streven we een brede ontwikkeling van onze leerlingen na. Daarmee bedoelen we dat we ervoor 
zorgen dat alle leerlingen zich op cognitief, sociaal- emotioneel, cultureel en lichamelijk gebied optimaal kunnen 
ontplooien en goed voorbereid zijn op hun verdere (school)loopbaan en hun deelname in de samenleving. 
Structuur is de basis en biedt zekerheid en veiligheid. Structuur aanbrengen in je leven is een vaardigheid die je 
moet leren. Een heldere didactische structuur en gestructureerde opbouw van lessen biedt leerlingen overzicht 
en houvast. Het maken van heldere afspraken en het stellen van grenzen hoort daar ook bij.  
 
3. Ontwikkeling 
Wij geven vorm aan een lerende houding, zowel bij onszelf als bij de kinderen. Kenmerken van een goede 
leerhouding zijn daarbij: het vermogen om te reflecteren, een taakgerichte houding, eigen werk kritisch te 
beoordelen en zich open te stellen voor nieuwe impulsen. We vinden het belangrijk dat kinderen de ruimte 
krijgen zich te ontwikkelen. We hebben hoge verwachtingen, omdat we vertrouwen in de mogelijkheden en 
talenten van onze leerlingen. Voor een goede ontwikkeling stellen we voor elke leerling uitdagende doelen, 
waarbij het leerproces belangrijker is dan het leerproduct. Onze koers is gericht op wat leerlingen nodig hebben 
om effectief en met plezier te leren.  
 
4. Waardering 
Waardering komt voort uit het gevoel dat je inbreng serieus genomen wordt, dat er naar je wordt geluisterd, dat 
je er mag zijn. De leerkrachten geven leerlingen feedback op hun inbreng en prestaties. In onze beoordeling van 
zowel het proces als het product, willen wij bewerkstelligen dat het kind zich gestimuleerd voelt en vertrouwen 
ondervindt. We beogen hiermee dat het zelfvertrouwen wordt vergroot, de onderlinge relaties worden versterkt 
en dat dit in positieve zin bijdraagt aan het leer- en werkklimaat binnen onze school.  
 
Visie op lesgeven 
Goed lesgeven in een veilige leeromgeving is onze kerntaak. Daarbij is het belangrijk dat we in de gaten houden 
of leerlingen genoeg leren. De leerkracht speelt hierin een essentiële en centrale rol. De scholen van Ultiem 
richten zich primair op de kennis en de vaardigheden die nodig zijn om de basisvakken (Nederlands en rekenen& 
wiskunde) goed te beheersen. Het streven binnen het onderwijs van Ultiem is om bij alle leerlingen maximale 
leeropbrengsten te realiseren.  

Met de juiste onderwijsondersteuning bieden we leerlingen de best passende vorm van onderwijs om zo tot 
groei en ontwikkeling te komen, onderwijsachterstanden te voorkomen en/of deze zo ver mogelijk in te lopen 
teneinde maximaal te leren lezen, rekenen, spellen en begrijpend lezen. Daarnaast focussen we ons op brede 
vorming en vinden we persoonsvorming belangrijk. 
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Om dit te bereiken werken we: 

1. Planmatig en doelgericht: de leraren verzamelen data (uitkomsten van toetsen en observaties), analyseren 
deze en stellen, indien nodig, hun handelen bij. 

2. Opbrengstgericht: de resultaten van vandaag zijn bepalend voor het onderwijs van morgen. 
3. Handelingsgericht: waar mogelijk wordt rekening gehouden met de onderwijs-behoeften van de 

leerlingen. Deze onderwijsbehoeften zijn uitgangspunt voor het handelen van de leerkracht. 

Wij hechten veel waarde aan de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de leerlingen. Daarnaast vinden we het 
belangrijk om de eigen verantwoordelijkheid van onze leerlingen te ontwikkelen. Onze leraren betrekken de 
leerlingen actief bij de lessen en stimuleren samenwerking. 

Visie op identiteit 
Wij zijn een school voor openbaar onderwijs. Ons onderwijs richt zich op cognitieve, sociale en een brede 
ontwikkeling van de leerlingen. In het kader van de sociale ontwikkeling hechten we veel waarde aan de 
ontwikkeling als persoon, aan de omgang met zichzelf, de ander en de omgeving. We helpen leerlingen te 
ontdekken wie ze zijn en wie ze willen worden, wat ze belangrijk vinden en hoe ze zich tot anderen en de wereld 
om hen heen verhouden. De leerlingen ervaren dat ze trots mogen zijn op wat ze gemaakt of geleerd hebben, 
waarbij ze leren zelfstandig keuzes te maken en verantwoordelijk te zijn voor hun eigen handelen. De leerlingen 
ontwikkelen een ondernemende, initiatiefrijke houding: ze worden weerbaar (gemaakt), krijgen zelfvertrouwen 
en leren dat het plezierig is om samen met anderen tot een mooi resultaat te komen. De ontwikkeling als persoon 
houdt ook in dat leerlingen op een gepaste manier vorm leren geven aan hun emoties en rekening houden met 
de positie, de belangen en gevoelens van anderen. Respect, hulpvaardigheid en empathie helpen hen met 
anderen samen te leven.  Zo ontdekken ze wat nodig is om voor zichzelf en voor anderen te zorgen en die basis 
draagt bij aan hun welzijn en hun sociale gedrag in hun latere leven.  

Onderwijs dat bijdraagt aan de ontwikkeling als persoon motiveert en vormt leerlingen in brede zin. Het sluit aan 
bij wat ze aanspreekt, verbreedt hun blik en laat ze kennismaken met zaken waar ze niet uit zichzelf en/ of vanuit 
hun gezinssituatie mee in aanraking komen. We besteden gericht aandacht aan sociale ontwikkeling en 
burgerschap. Het is ons doel, dat de leerlingen in onze Nederlandse samenleving kunnen participeren als 
maatschappelijk betrokken burgers. De leerlingen leren hiertoe kritisch na te denken en verantwoordelijkheid te 
nemen voor eigen handelen en keuzes, of het nu gaat om duurzaamheid, hun eigen gezondheid, hun 
leefomgeving of financiële mogelijkheden. De leerlingen leren verder te kijken dan de grens van hun eigen 
woonomgeving, dorp, stad of land.  

Op onze school hebben we gekozen voor methoden die ondersteunend zijn in het vormgeven aan deze visie. 
Daarnaast werken wij nauw samen met het vormingsonderwijs en ontvangen alle kinderen vanaf groep 3 elke 
week les van een vakdocent vormingsonderwijs 
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H2. Sterkte- zwakteanalyse 

Onze school kent een aantal sterke kanten, maar ook een aantal zaken die aandacht vragen. In schema ziet dat 
er als volgt uit: 

 

STERKE KANTEN SCHOOL (intern) ZWAKKE KANTEN SCHOOL (intern) 
-Vakspecialisten 

-Circuit- en vormingsonderwijs 
-Gerichtheid op verbetering van de 

onderwijskwaliteit 
-Betrokken en gemotiveerd team 

  

-Uitvoering 'Check' binnen de PDCA-cyclus 
-Borging kwaliteitszorg 

-Twee locaties 
-Facilitering van de ambulante taken 

KANSEN (extern) BEDREIGINGEN (extern) 

-Onderwijsinhoudelijke profilering 
-Verbinding met potentiële 

samenwerkingspartners 
-Nieuwe gebouwen 

-Huisvesting 
-Concurrentie 
-Lerarentekort 

  

 

Ons team bestaat uit betrokken en gemotiveerde leerkrachten met een gerichtheid op de verbetering van de 
onderwijskwaliteit. Door elkaars talenten te her- en erkennen, ondersteunt met specifieke trainingen en/of 
scholingen, zetten we de verschillende expertises binnen ons team gericht in. Collega' s met een dergelijke 
expertise noemen we vakspecialisten. Zij leveren een belangrijke inhoudelijke bijdrage aan het verbeteren van 
onze onderwijskwaliteit.  Een voorbeeld van een slim en goed uitgewerkte vorm voor het zelfstandig werken van 
onze leerlingen is het circuitonderwijs. Binnen dit systeem komt de afstemming van het onderwijsaanbod tevens 
goed tot zijn recht. Om op een volwaardige en professionele wijze recht te doen aan burgerschap en 
persoonsontwikkeling werken we al jaren met een vakdocent van het Vormingsonderwijs. Door de inzet van deze 
vakdocent kiezen we bewust voor de inzet van een specialist binnen dit domein.  

Onze aandacht zal de komende vier jaar uitgaan naar die onderdelen die nu nog minder goed ontwikkelt of 
zichtbaar zijn. We zijn goed in de uitvoering van de PDCA- cyclus als het gaat om het maken van een plan en de 
uitvoering van dit plan. Ook sturen we zaken, die niet volgens plan verlopen of die niet het gewenste resultaat 
opleveren, eenvoudig bij. Echter ontbreekt een goede check (inclusief borging) op de relatie tussen het proces 
en de resultaten. Er heeft in de afgelopen jaren onvoldoende consequent een borging binnen de kwaliteitszorg 
plaats gevonden. Elementen vanuit deze kwaliteitszorg krijgen een plek in de jaarplannen om er op een 
planmatige manier mee om te gaan. Voor onze vakspecialisten is een belangrijke rol binnen de PDCA-cyclus 
weggelegd. Voor hun taakstelling is in sommige gevallen ambulante tijd nodig. Dit is een knelpunt binnen onze 
organisatie, omdat het taakbeleid hierin niet altijd in voldoende mate voorziet. Soms omdat het aantal uren niet 
toereikend is voor de opdracht die voorligt en soms omdat de uitvoering van de taak ook onder lestijd plaats 
moet vinden. Denk bij dit laatste bijvoorbeeld aan het uitvoeren van collegiale consultaties. Het feit dat we twee 
locaties hebben en er dus sprake is van een fysieke tweedeling, maakt dat we in mindere mate uitvoering kunnen 
geven aan het werken met (groepsdoorbrekende) niveaugroepen, terwijl dat de kwaliteit van de afstemming en 
de praktische uitvoerbaarheid wel ten goede zou komen.  

Uiteraard zien wij op basis van de sterkte-zwakteanalyse ook een aantal risico's. Deze zitten vooral in het feit dat 
de nieuwe locatie een groot knelpunt kent met betrekking tot het aantal leerlingen. De locatie heeft 11 
leslokalen, terwijl er in het schooljaar 2019-2020 15 groepen zijn geformeerd. De tijdelijke huisvesting, met vier 
extra lokalen, biedt voorlopig een oplossing. Echter staat er druk op, aangezien ook de school voor Katholiek 
onderwijs, tevens partner in het kindcentrum, een huisvestingsprobleem heeft. Het risico bestaat dat er 
concurrentie ontstaan in de strijd om het leerlingenaantal en de beschikbare lokalen. Dit zou een negatief effect 
op de onderwijskwaliteit kunnen hebben en daarom zijn wij van mening dat we voor de middellange termijn, in 
samenwerking en/ of afstemming met onze partners en ons bestuur, een visie moeten ontwikkelen op welke 
manier we omgaan met dit huisvestingsvraagstuk in relatie tot het blijven bieden van kwalitatief goed en 
uitdagend onderwijs.  
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Het effect van het lerarentekort voelen wij vooral ten tijde van een griepgolf, een periode waarin veel mensen 
tegelijk, door ziekte, uitvallen. Er zijn dan weinig tot geen invallers beschikbaar, waardoor de kwaliteit van het 
onderwijs en de werkdruk toeneemt. Wanneer er geen invaller beschikbaar is proberen we eerst een beroep te 
doen op onze parttime en ambulante medewerkers. Dit verhoogt de werkdruk. Wanneer dit niet (meer) lukt 
kunnen we, indien de groepen niet te groot zijn, overgaan tot een verdeling van de kinderen over de andere 
groepen. Dit kan maximaal 2 dagen, omdat het anders een negatief effect heeft op de groepsdynamiek en de 
het onderwijsaanbod. In het uiterste geval zijn we genoodzaakt om de kinderen vrij te geven. Onze medewerkers 
voelen zich enorm betrokken bij de kinderen en de school en zullen zich, door bovenstaande, minder snel 
ziekmelden. Dit kan als gevolg hebben dat het uiteindelijke verzuim langduriger van aard is. Het lerarentekort 
kent voor de continuïteit en de verbetering en borging van onze onderwijskwaliteit natuurlijk nog een aantal 
negatieve neveneffecten. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat je minder keuze hebt in de selectie van nieuwe 
groepsleerkrachten. Het gaat in de wervingsselectie niet enkel om de vraag of je bekwaam bent, maar ook of je 
een match bent binnen het team en in relatie met de populatie. Behalve een onderwijsinhoudelijke profilering 
is het voor ons ook van belang dat we een aantrekkelijke werkplek zijn. 
 
Met betrekking tot ons schoolplan voor de periode 2019-2023 werken we met de volgende streefbeelden: 
 
- Een sterk toenemende aandacht voor het Sociaal Emotioneel Leren 
- Een nog betere afstemming tussen onderwijsbehoeften en aanbod (differentiatie) 
- Het aanbieden van een toereikend aanbod voor onze grote groep I en I+ leerlingen (verrijking en  
  verdieping) 
- De inzet van vakspecialisten, waardoor er een inhoudelijke verdiepingsslag plaats kan vinden in beleid  
  en uitvoering 
- De mogelijkheid te groeien naar een excellente onderwijskwaliteit 
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H3. Onze parels 

Onze school levert basiskwaliteit en heeft de ambitie door te groeien naar een excellente onderwijskwaliteit. Een 
aantal huidige aspecten beschouwen we als onze parels. Zij hebben een toegevoegde waarde voor ons onderwijs. 
Hieronder lichten we deze parels kort toe. 

Circuitonderwijs 
Leerlingen komen onze school binnen met een verschil in ontwikkeling. De leerkrachten proberen in hun 
onderwijs aansluiting te vinden bij die ontwikkeling. Onze onderbouwleerkrachten, groep 1/2, hanteren 
werkvormen die aansluiten bij de ontwikkeling van de leerling. Denk daarbij aan het werken in hoeken 
(voorbeeld huishoek, bouwhoek etc.). Ook in de overige groepen hebben wij werkvormen ingevoerd die ons in 
staat stellen zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de verschillen tussen leerlingen.  
 
In groep 3 t/m 8 wordt er met het circuitmodel, als vorm van zelfstandig werken, gewerkt. In minimaal 5 
onderdelen van het circuit zijn verplichte- en/of keuze opdrachten opgenomen.  
Vooraf vindt een korte instructie plaats, zodat iedereen weet wat er van hem/ haar verwacht wordt. Na de 
instructie werken de leerlingen een bepaalde tijd zelfstandig aan een onderdeel. Tijdens het zelfstandig werken 
kan de leerkracht leerlingen op maat begeleiden. Na het verstrijken van de tijd wisselen de leerlingen van groep. 
Na afloop is er een evaluatie. Dit kan na elk onderdeel plaatsvinden of na afloop van het circuit.  
In groep 7 en 8 wordt het werk voornamelijk door de leerlingen zelf gecorrigeerd, de leerkrachten doen wel 
steekproeven of kijken bewust bepaalde onderdelen uit het circuit na. Bij de opdrachten zijn vervolgopdrachten, 
verrijking of oefening, passend bij de opdracht.  
 
We hanteren de volgende opbouw: 

Groep: Aantal minuten per onderdeel  
3 15 min. 
4 t/m 8 Minimaal 20 min. 

 
Het circuitonderwijs biedt ons tevens de mogelijkheid om zelfstandigheid en samenwerking een plek binnen ons 
onderwijs te geven. Om een bepaalde mate van zelfstandigheid bij onze leerlingen te ontwikkelen is een nauwe 
samenwerking en een gezamenlijke doelgerichtheid van alle betrokkenen noodzakelijk. Het circuitonderwijs 
komt tegemoet aan de vaardigheden die nodig zijn om de zelfstandigheid te bevorderen. Niets is zo moeilijk als 
samenwerken. Dit betekent dat je met elkaar de aanpak moet afstemmen: dus doel bepalen, hoe pakken we het 
aan en hoe laten we zien dat het doel bereikt is (doel, proces, product). 
 
Coöperatieve werkvormen 
Voor het samenwerken gebruiken we coöperatieve werkvormen en gerichte opdrachten. Coöperatief leren is 
een onderwijsleersituatie waarin de leerlingen in kleine groepen op een gestructureerde manier samenwerken 
aan een leertaak met een gezamenlijk doel. De leerlingen die samenwerken zijn niet alleen gericht op het eigen 
leerproces, maar ook op dat van hun groepsgenoten. Leerlingen leren met en van elkaar.  
 
Vormingsonderwijs 
Burgerschapsvorming, geestelijke stromingen en sociaal- emotionele vorming zijn onderdeel van ons curriculum. 
In aanvulling op ons eigen aanbod werken wij al jaren samen met het Vormingsonderwijs, voorheen bekend 
onder de naam Dienstencentrum GVO/HVO. Het aanbod draagt bij aan identiteitsontwikkeling, het oefenen in 
het kritisch en onafhankelijk leren denken, vergroten van het inzicht in levensbeschouwingen en religies, het 
helpt leerlingen samen te leven met andere en het versterkt het open karakter van onze school voor ouders en 
leerlingen met verschillende achtergronden. De groepen 3 t/ m 8 krijgen wekelijks 30-45 minuten les van een 
vakdocent vormingsonderwijs. Deze docent beschikt over een specifieke opleiding op het gebied van 
vormingsonderwijs op de openbare basisschool. Hiermee voldoet de docent aan de eisen die de Wet BIO stelt. 
Het aanbod wordt vergoed door de Rijksoverheid. 
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Vakspecialisten 
In toenemende mate maken we gebruik van de kwaliteiten, kennis, vaardigheden en interesses van de collega’s. 
Vanaf het schooljaar 2019-2020 maken we dan ook gebruik van de inzet van vakspecialisten. Vakspecialisten 
hebben specifieke scholing gevolgd en houden hun vakinhoudelijke kennis op peil door het lezen van 
vakliteratuur, het bijwonen van bijeenkomsten en gerichte nascholing. Zij houden, indien relevant, het team op 
de hoogte van de ontwikkelingen. Tevens zijn de vakspecialisten verantwoordelijk voor het opstellen van een 
beleidsplan. In dit beleidsplan worden, op basis van o.a. de leerlingenpopulatie en een analyse van de 
opbrengsten, doelen gesteld en afspraken over aanbod en werkwijzen vastgelegd. Monitoring vindt plaats 
binnen het MT.  
 
Binnen onze school hebben we de volgende vakspecialisten: 

- Vakspecialist Taal/ lezen (2) 
- Vakspecialist Rekenen & wiskunde (2) 
- Vakspecialist Sociaal Emotioneel Leren en Veiligheid (1) 
- Vakspecialist Het jonge kind (1) 
- Vakspecialist Cultuur en Kunstzinnige oriëntatie (2) 

Op twee andere gebieden zijn ook nog 2 personen zich aan het ontwikkelen om vakspecialist te worden. Het gaat 
om een specialisatie op het gebied van aanbod en afstemming voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong, 
meer- en hoogbegaafdheid. Op het gebied van ICT zal er een verschuiving plaats vinden van een meer 
beheersmatige taakstelling naar een inhoudelijke en beleidsmatige taakstelling.  
 
Het werken met vakspecialisten levert een positieve bijdrage aan de kwaliteit van ons onderwijs en aan het 
werkplezier, voldoening en professionalisering van onze medewerkers.  
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H4. Onze grote ontwikkeldoelen voor de komende vier jaar 

Stichting Ultiem heeft een drietal grote doelen vastgesteld. Deze grote doelen vormen een leidraad voor de 
komende vier jaar. De doelen die wij als school willen realiseren, passen binnen de doelen en aandachtspunten 
van de stichting. 
 
Doelen: 
Uitdragen van een duidelijke koers en sturing hierop. 
De scholen van Ultiem bieden onderwijs volgens beproefde onderwijskundige concepten. De directeur is 
onderwijskundig schoolleider die de keuzes richting bestuur en andere belanghebbenden verantwoordt. Het 
aanbod en de gekozen didactische en pedagogische invulling past bij de kenmerken van de populatie van de 
school en kan hierdoor per school verschillen.  
 
Invullen van strategisch personeelsbeleid. 
De medewerkers van Ultiem laten een hoge mate van kwaliteit zien. Aandacht voor medewerkers heeft daarom 
een hoge prioriteit binnen Stichting Ultiem. Dit betekent dat we toe werken naar zo optimaal mogelijke 
arbeidsomstandigheden, die voor een belangrijk deel gerealiseerd kunnen worden binnen het 
Programmaplan Huisvesting Onderwijs, vermindering en preventie van verzuim en een professionaliseringsplan, 
waarbij eigenaarschap een kernwoord is.  
 
Focus op kennisdeling en (verbetering van de) onderwijskwaliteit. 
Op alle niveaus binnen de organisatie wordt systematisch gewerkt en staat de PDCA-cyclus centraal. Hierdoor 
wordt er gewerkt aan continue kwaliteitsverbetering. Kennisdeling op alle niveaus van de organisatie staat hierin 
centraal en keuzes zijn inzichtelijk en een logisch gevolg van opgestelde en geëvalueerde plannen.  
 
Belangrijk is dat er professioneel en gemotiveerd gewerkt wordt aan de ontwikkeling van ieder kind.  
 
Onze school heeft onderstaande streefbeelden geformuleerd. 

- Op onze school hebben we een aanbod dat goed is afgestemd op de onderwijsbehoeften en het 
uitstroomperspectief van de leerlingen 

- Op onze school hebben we een kwalitatief goed aanbod voor onze plusleerlingen, meer- en 
hoogbegaafde leerlingen 

- Op onze school heeft sociaal- emotioneel leren en veiligheid een prominente plek binnen ons onderwijs. 
- Op onze school werken we nauw samen met relevante samenwerkingspartners, zoals kinderopvang en 

de voorschoolse voorziening, waarbij we samen een goede doorgaande ontwikkeling van alle kinderen 
binnen ons kindcentrum nastreven 

 

H5. Onderwijskundig beleid 

De Theo Thijssenschool is een openbare school en daardoor algemeen toegankelijk, ongeacht 
geloofsovertuiging, ras, seksuele geaardheid of politieke voorkeur. Ons onderwijs wordt gekenmerkt door 
actieve pluriformiteit en is erop gericht kinderen te vormen, door ieder kind de ruimte te geveneigen waarden 
en normen in contact met anderen te ontwikkelen. Binnen ons onderwijs werken we opbrengstgericht. Dat wil 
zeggen dat we doelgericht en planmatig werken aan het verbeteren van de leerprestaties. Ons onderwijskundig 
beleid is erop gericht kinderen een brede en goede basis mee te geven waar ze in hun persoonlijke ontwikkeling 
en in hun verdere (school-)loopbaan veel profijt van zullen ondervinden.  

Burgerschap  
Onze school besteedt structureel en systematisch aandacht aan de sociale en maatschappelijke ontwikkeling van 
de leerlingen. We doen dit omdat we onze kinderen willen opvoeden tot verantwoorde burgers. Ze moeten goed 
voor zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen (dichtbij en 
verder weg). Burgerschap neemt uiteraard een belangrijke plaats in tijdens de lessen Vormingsonderwijs in groep 
3- 8. We werken al jaren samen met een vakdocent van het Vormingsonderwijs, omdat wij van mening zijn dat 
alleen een vakdocent het aanbod binnen dit domein op een goede, gedegen en verantwoorde manier kan 
verzorgen.  
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Voor het sociaal- emotioneel leren gebruiken we voor alle leerlingen de methode Kwink. Deze methode bevat 
tevens een leerlijn burgerschap. Het is belangrijk dat burgerschap vorm krijgt in de context van alle vakken op 
school. Doordat Kwink voor sociaal emotioneel leren een vakoverstijgend domein is, past het daar goed in en 
bij.  
 
Aanbod 
Onze school richt zich op de cognitieve, sociale en brede ontwikkeling van de leerlingen. Daartoe bieden we een 
passend aanbod aan dat dekkend is voor de kerndoelen en de referentieniveaus taal en rekenen. Ons aanbod is 
evenwichtig verdeeld over de leerjaren, sluit aan bij de kenmerken van onze leerlingen en bereidt hen voor op 
het vervolgonderwijs. Vanaf het schooljaar 2019- 2020 worden beleidsplannen voor de vakgebieden taal/lezen 
en rekenen opgesteld. De basis voor deze plannen komen voort uit de opbrengsten van de afgelopen jaren en 
de uitkomsten van de, nog af te nemen, kwaliteitskaarten (WMK). Behalve een herijking van het aanbod voor de 
vakgebieden taal/lezen en rekenen, zullen we ook meer nadruk gaan leggen op het sociaal emotioneel leren en 
het aanbod rondom kunstzinnige oriëntatie (cultuur). Het beredeneerd aanbod voor onze kleuters zal nader 
worden uitgewerkt en zal bijdragen aan een betere afstemming tussen de verschillende ontwikkelingsbehoeften. 
In het bijzonder zal er aandacht zijn voor het aanbod ten behoeve van het verdiepte arrangement, aangezien 
onze opbrengsten laten zien dat veel kinderen een I of I+ score behalen. Voor een goede planmatige en 
vakinhoudelijke aanpak starten we vanaf het schooljaar 2019- 2020 met vakspecialisten. 

 
Vakken en methodes 
Hieronder ziet u een overzicht van de, door ons gebruikte, vakken en methodes: 
Kleuters (beredeneerd aanbod) Schatkist 

Kleuteruniversiteit 
Leerlijnen ParnasSys 

Taal/ lezen  Groep 3: Veilig Leren Lezen (Kim versie) 
Groep 4-7: Estafette 
Groep 4-8: Taal op Maat (TOM) 

Begrijpend lezen Groep 4-8: Nieuwsbegrip XL 

Spelling Groep 4-8: Spelling op Maat (SOM) 

Rekenen & Wiskunde Groep 3-8: Alles Telt 

Schrijven Groep 3- 7: Pennenstreken 

Studievaardigheden Groep 7&8: Blits 

Wereldoriëntatie Groep 5-8: Zaken van Zwijsen 

Engels Groep 7&8: Take it easy* 

Verkeer Groep 5&6: Op voeten en fietsen (VVN) 
groep 7&8: Jeugdverkeerskrant (VVN) 

*In het schooljaar 2019-2020 gaan we ons oriënteren op een nieuwe, schoolbrede, methode voor Engels.  
Voor onze kunst- en cultuureducatie maken we gebruik van het aanbod van het Kielzog en het NME. Het 
aanbod binnen dit spectrum heeft onze aandacht en de beleidsvoornemens zullen, naar verwachting, in 
oktober 2019 zijn vastgesteld.  
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Taalleesonderwijs 
De door ons gebruikte methodes voor taal en lezen voldoen aan de kerndoelen. Op basis van de trendanalyse in 
2018- 2019 hebben we geconstateerd dat de resultaten van ons taalleesonderwijs geen goede afspiegeling zijn 
van onze populatie. Onze opbrengsten zijn goed en ons aanbod vereist meer uitdaging en verrijking. Onze 
vakspecialisten Taal/Lezen zijn het schooljaar 2019- 2020 gestart met een herijking van ons taalleesonderwijs en 
het beleid daarop. Het jaarplan 2019-2020 bevat een verbeterplan t.a.v. het taalleesonderwijs, waarbij er een 
nieuw beleidsplan wordt opgesteld, zodat de PDCA-cyclus binnen dit domein weer vanuit een juist perspectief 
opgestart kan worden. De komende twee schooljaren ligt de focus op begrijpend en technisch lezen en daarna 
op taal (inclusief woordenschat) en spelling. Het verbeterplan is als bijlage bij het jaarplan 2019- 2020 
opgenomen. Indien het taalbeleidsplan is vastgesteld, zal deze op onze website worden gepubliceerd.  
 
Rekenen en wiskunde 
Rekenen en wiskunde vinden we een belangrijk vak. Het rooster borgt, dat we expliciet aandacht besteden aan 
rekenen en wiskunde en aan het automatiseren van het geleerde. Onze school beschikt over twee 
vakspecialisten Rekenen & Wiskunde. Onderwijsinhoudelijk is, ondanks voldoende resultaten, herijking 
noodzakelijk, omdat onze professionals steeds vaker de discussie met elkaar aangaan over de werkwijze van de 
methode in relatie tot de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Het jaarplan 2019-2020 bevat een 
verbeterplan t.a.v. het taalleesonderwijs, waarbij er een nieuw beleidsplan wordt opgesteld, zodat de PDCA-
cyclus binnen dit domein weer vanuit een juist perspectief opgestart kan worden. In het schooljaar 2019- 2020 
wordt een beleidsplan 'Rekenen & Wiskunde' opgesteld. Dit beleidsplan zal na vaststelling op onze website 
worden gepubliceerd.  
 
Wereldoriëntatie 
We maken gebruik van de methode De Zaken, waarin Natuurzaken, Tijdzaken en Wereldzaken zijn 
vertegenwoordigd. Dit aanbod omvat een doorgaande lijn voor zaakvakken in groep 3 t/ m 8. De methode sluit 
naadloos aan op onze taalleesmethode Veilig leren lezen, welke we in groep 3 gebruiken. De methode komt 
tegemoet aan het onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend leren met 21e-eeuwse vaardigheden. Een van onze 
streefbeelden is het verbinden en integreren van begrijpend en studerend lezen met de zaakvakken. Hiermee 
realiseren we enerzijds een betere context voor het goed leren begrijpend en studerend lezen en anderzijds een 
beter begrip van de inhoud en onderlinge verbanden. Ook zien we mogelijkheden om nog meer de verbinding 
met onze omgeving (cultureel erfgoed) aan te gaan, zodat er ook op dit vlak een geïntegreerd aanbod kan worden 
gerealiseerd. 
 
Kunstzinnige oriëntatie 
Vanuit onze visie geven wij vorm aan de lerende houding, zowel bij onszelf als bij de kinderen. Kunstzinnige 
oriëntatie of binnen onze school beter bekend onder de term cultuureducatie, is daarbij van essentieel belang. 
Het stimuleert bij de kinderen het vermogen om te reflecteren, een taakgerichte houding, eigen werk kritisch 
te beoordelen, om zich te kunnen openstellen voor nieuwe impulsen en het creatief denkvermogen. We vinden 
het daarbij belangrijk dat kinderen de ruimte krijgen om dit te ontwikkelen. We hebben hoge verwachtingen, 
omdat we vertrouwen op de mogelijkheden en talenten van onze leerlingen. Wij vinden het leerproces 
belangrijker dan het leerproduct. Onze koers is gericht op wat leerlingen nodig hebben om effectief en met 
plezier te leren. Vanuit de pijlers: muziek, beeldend, dans, drama en cultureel erfgoed willen we een goede 
doorgaande lijn van groep 1 t/ m 8 realiseren.  
 
In onze school willen we binnen kunst- en cultuureducatie voldoen aan de kerndoelen op het gebied van 
kunstzinnige oriëntatie. We streven ernaar dat de leerlingen: 

- beelden, muziek, taal, spel en beweging leren gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te 
drukken en om er mee te communiceren (kerndoel 54). 

- op eigen werk en dat van anderen leren reflecteren (kerndoel 55). 
- Enige kennis verwerven over cultureel erfgoed en waardering krijgen voor aspecten van cultureel 

erfgoed (kerndoel 56) 
 
Voor dit veelomvattende domein hebben we gemeend een beleidsplan op te stellen, zodat we ook op doel- en 
planmatige wijze kunnen werken aan het herijken en implementeren van een aanbod dat recht doet aan de 
kerndoelen, maar bovenal aan de brede ontwikkeling die we voor onze leerlingen nastreven. Binnen het plan, 
dat tevens bij het CMK is ingediend voor het verkrijgen van een subsidie, wordt een gefaseerde aanpak voor de 
implementatie van de verschillende domeinen nagestreefd.   
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De komende vier schooljaren worden de volgende domeinen achtereenvolgend als aandachtsgebied centraal 
gesteld: muzikale vorming (2019-2020), beeldende vorming (2020-2021), Drama (2021-2022) en Dans (2022-
2023). Ons aanbod voor culturele vorming en cultureel erfgoed kent borging in het aanbod dat wij jaarlijks via 
onze samenwerkingspartners afnemen. Denk aan NME, CMK, bibliotheek en het Kielzog. 

 
Bewegingsonderwijs 
Wij onderschrijven het belang van kwalitatief goed bewegingsonderwijs. De kinderen van groep 1 en 2 krijgen 
dagelijks een aanbod dat o.a. gericht is op de lichamelijke oriëntatie, fijne en grove motoriek. In groep 3 t/ m 8 
worden de lessen zoveel mogelijk door vakdocenten verzorgd. De lessen die nog wel door de bevoegde 
groepsleerkracht worden uitgevoerd, worden ook door de vakdocent gecoördineerd, zodat er sprake is van een 
gedegen opbouw en samenhang.  Naast het reguliere aanbod, ontvangen de kinderen van de groepen 5 t/ m 8 
gedurende het schooljaar verschillende clinics, georganiseerd door sportverenigingen. Deze activiteiten worden 
geïnitieerd, gestimuleerd en gefinancierd door de gemeente.  
 
Leertijd 
Onze school hanteert het vijf gelijke dagenmodel, waarbij de kinderen van 8.30- 14.15 uur naar school gaan. De 
kinderen hebben gedurende deze dag een half uur pauze.  De kleine pauze en de lunchtijd valt bij ons onder de 
onderwijstijd, aangezien wij vanuit het gedachtengoed van de Gezonde School, structureel aandacht besteden 
aan de bevordering van het gezond gedrag. Frisse lucht en beweging, als onderbreking in de ochtend, draagt o.a. 
bij aan de evenwichtige verdeling in het programma. Tijdens het lunchen is er o.a. aandacht voor gezonde 
voeding en de bevordering ervan, vinden dialogen plaats over voeding, eetgewoonten en worden kinderen 
gestimuleerd om gevarieerd te eten. Ook andere activiteiten, zoals voorlezen, het bekijken van instructie- of 
educatieve filmpjes behoren tot de mogelijkheid invulling te geven aan dit specifieke deel van de onderwijstijd.  
Wij programmeren voldoende onderwijstijd, welke evenwichtig verdeeld is over de vakken. We hanteren daarbij 
gemiddeld genomen de tijd die de methoden voorschrijven. We maken efficiënt gebruik van de geplande 
onderwijstijd, door te werken met dag-/ weekplanningen die afgestemd zijn op het aanbod. Een ontwikkelpunt 
is de afstemming van de onderwijstijd op de verschillen in ontwikkeling tussen leerlingen. Dit is onderdeel van 
een van de grote ontwikkeldoelen voor de komende vier jaar.  

Op onze school willen we de leertijd effectief besteden, omdat we beseffen dat leertijd een belangrijke factor is 
voor de ontwikkeling van onze leerlingen. We proberen daarom verlies van leertijd te voorkomen. Ook willen we 
ze voldoende leertijd geven (te plannen) om zich het leerstofaanbod eigen te maken. We trachten alle leerlingen 
in acht jaar de einddoelen te laten halen. Onze leerkrachten bereiden zich goed voor, zorgen voor een effectief 
klassenmanagement en beschikken over een dag-/ weekplanning. 

Afstemming 
Op onze school stemmen we ons onderwijs en ons onderwijsaanbod af op de onderwijsbehoeften van de 
leerlingen. We werken handelingsgericht (HGW), met groepsoverzichten. Alle leraren beschikken over een 
groepsoverzicht met daarop de kenmerken van hun leerlingen. Op basis daarvan stellen de leraren twee keer 
per jaar een groepsoverzicht op, waarin we de basisgroep, de plusgroep (verdiept arrangement) en de 
ondersteuningsgroep (intensief arrangement) opnemen. De leraren stemmen hun instructie, het aanbod en de 
tijd af op de kenmerken en het niveau van de leerlingen in een groep. De instructie wordt gegeven aan de hand 
van het model Directe Instructie. 
In de komende beleidsperiode staat de afstemming van ons onderwijs en onderwijsaanbod centraal. We hebben 
namelijk geconstateerd dat onze afstemming kan worden verfijnd.  

Ononderbroken ontwikkeling 
We streven ernaar, dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. Omdat we te maken 
hebben met verschillen, moet het onderwijsleerproces zo ingericht worden, dat dit ook mogelijk is. Onze leraren 
zorgen ervoor, dat ze hun leerlingen goed kennen en ze volgen hun ontwikkeling nauwkeurig met behulp van 
het LVS ParnasSys (cognitieve ontwikkeling) en SCOL (sociale ontwikkeling). We werken opbrengstgericht en 
stellen waar nodig het lesgeven of het aanbod bij, en waar nodig geven we de leerlingen extra ondersteuning. In 
onze ondersteuningsstructuur staat onze zorg en begeleiding uitgebreid beschreven. In het school-
ondersteuningsprofiel (SOP) staat beschreven welke basisondersteuning we kunnen leveren en welke 
extra ondersteuning. Beide documenten worden jaarlijks geëvalueerd en na vaststelling op onze 
website gepubliceerd. 
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De ondersteuningsstructuur 
Binnen onze ondersteuningsstructuur blijft de leerkracht verantwoordelijk voor het volgen en signaleren van 
leerlingen. De leerkracht verzamelt gegevens van leerlingen door observaties, methode gebonden en methode 
onafhankelijke toetsen, geordend in een digitaal leerlingvolgsysteem (Parnassys, Cito, LOVS, SCOL).  
 
Leerlingen die meer begeleiding nodig hebben worden besproken in de groepsbespreking in samenwerking met 
de groepsleerkracht en interne begeleider. Dit gebeurt drie keer per jaar (opgenomen in het jaarrooster). Voor 
de groepsbespreking wordt een intern aanmeldformulier ingevuld met een hulpvraag of hulpvragen. Tijdens de 
groepsbespreking wordt besloten of een plan van aanpak (HGOP) opgesteld moet worden in verband met 
deskundige ondersteuning in de toekomst of het aanvragen van hulp, ondersteuning, advies bij het 
ondersteuningsteam van het samenwerkingsverband. 
Naast de vaste groepsbespreking (en groepsanalysegesprekken) heeft de leerkracht de mogelijkheid in 
samenwerking met de interne begeleider een individuele leerlingenbespreking te plannen. De zorg rondom een 
leerling is op deze wijze niet alleen afhankelijk van vooraf geplande data, zoals bij de groepsbespreking en/of 
groepsanalyse. 
 
Elke leerkracht werkt volgens de PDCA-cyclus (Plannen, Doen, Conclusies trekken, Aanpak voor de volgende dag 
bepalen), handelingsgerichte werkcyclus (HGW).  
Lukt het niet de geplande doelstelling(en) te behalen, dan wordt een leerling opnieuw besproken of kan een 
beroep gedaan worden op het ondersteuningsteam voor consultatie en advies. 
 
Passend onderwijs 
Het streven binnen het onderwijs van stichting Ultiem is om bij alle leerlingen maximale leeropbrengsten teweeg 
te brengen. Met de juiste onderwijsondersteuning willen we leerlingen een passende vorm van onderwijs bieden 
om zo onderwijsachterstanden zo ver mogelijk in te lopen. Omdat we geloven dat gedragsproblemen ook 
veroorzaakt kunnen worden doordat instructie en aanbod niet goed zijn afgestemd op de leerling verwachten 
we met een passend onderwijsaanbod ook gedragsproblemen te voorkomen. De meeste leerlingen zullen zich 
voldoende ontwikkelen met het reguliere aanbod. De leerkracht stelt voor hun een groepsplan op en zal waar 
nodig de leerling extra ondersteuning bieden. De vorderingen worden bijgehouden met het 
leerlingenvolgsysteem (LVS).  
Als een leerling of een groepje leerlingen achter loopt op het gemiddelde van de groep en onvoldoende profiteert 
van het groepsaanbod, past de leerkracht zijn instructie aan en biedt meer tijd en ruimte voor inoefening. De 
bedoeling is dat de leerling(en) daarna weer een stijgende lijn laten zien in hun ontwikkeling. Ook hiervoor is het 
LVS een graadmeter, naast de methode gebonden toetsen.  

Bovenstaande vormen van ondersteuning vallen onder de zgn. basisondersteuning: 'het geheel van preventieve 
en licht curatieve interventies die de school planmatig (eventueel met samenwerkende ketenpartners) uitvoert'. 
Deze interventies organiseren de scholen zelf met de beschikbare reguliere lumpsummiddelen. De 
basisondersteuning is per school concreet uitgewerkt in het schoolondersteuningsprofiel (SOP). De directeur kan 
hierin ondersteund worden door de orthopedagoog, gedragsspecialist of preventie- en interventieteam (i.o.). 

Toetsing 
Op onze school zorgen we voor een ordelijk verloop van de toetsing en afsluiting.  We onderscheiden de 
methode- afhankelijke toetsen en de methode- onafhankelijke toetsen. Met de toetsen, behorend bij de 
methode, beoordelen we vooral of de leerlingen de leerstof over korte periode goed hebben begrepen. Twee 
keer per schooljaar meten we de ontwikkeling van de leerlingen m.b.v. het Cito-leerlingvolgsysteem. Dit zijn de 
methode- onafhankelijke toetsen. In de schoolgids is een overzicht opgenomen met de, door ons gebruikte, 
toetsinstrumenten. Alle resultaten worden ingevoerd in het LVS ParnasSys. Een toetskalender is opgenomen in 
onze ondersteuningsstructuur.  
De toetsen worden afgenomen conform de opgestelde planning en de Cito-voorschriften. Ouders worden op de 
rapportavonden geïnformeerd over de toetsresultaten.  
Ouders worden vanaf groep 6, aan de hand van de plaatsingswijzer, betrokken bij de totstandkoming van het 
schooladvies.   Aan het eind van groep 7 krijgen de ouders een voorlopig schooladvies en in groep 8 volgt het 
definitieve VO- advies. De adviesprocedure hebben we beschreven in het protocol 'Advisering schoolkeuze PO-
VO' (zie website). 
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H6.  Personeelsbeleid 

Onze school hecht veel waarde aan een professionele cultuur die borgt dat de onderwijsgevende met en van 
elkaar leren. Kernwoord daarbij is eigenaarschap: leraren zijn medeverantwoordelijk voor de schoolontwikkeling 
en de eigen professionele ontwikkeling. Leraren worden uitgedaagd en gestimuleerd om zich passend te 
ontwikkelen. Passend betekent: passend bij de fase van ontwikkeling van de leraar. Daarbij maken we 
onderscheid tussen start-, basis- en vakbekwame leraren.  
 
Voor (de resultaten van) de leerlingen is het van belang, dat de leraren beschikken over actuele kennis en 
vaardigheden om het leren van de leerlingen te (kunnen) optimaliseren. We verwachten van de leraren, dat ze 
werk maken van hun eigen professionele ontwikkeling en dat ze deze ontwikkeling bespreken in de diverse 
gesprekken met de schoolleiding en met elkaar.  
 
Op onze school werken bevoegde en bekwame leraren. Alle leraren beschikken daarom over een pabo-diploma 
en staan geregistreerd in het lerarenregister. De schoolleider beschikt over een diploma schoolleider en is 
geregistreerd in het schoolleidersregister. Ten aanzien van het bijhouden van de bekwaamheid van de directie 
en de leraren verwijzen we naar de paragraaf Professionalisering. Daarin staat de gevolgde scholing over de 
afgelopen periode vermeld (zie hoofdstuk Personeelsbeleid). Het ontwikkelen van de bekwaamheid van de 
leraren verloopt daarnaast via de lijn start-, basis- en vakbekwaam. In de gesprekkencyclus bespreken we hoe 
leraren zich kunnen ontwikkelen van de ene naar de volgende fase van bekwaamheid.  
 
Onze school hecht veel waarde aan een professionele cultuur die borgt dat de onderwijsgevende met en van 
elkaar leren. Kernwoord daarbij is eigenaarschap: leraren zijn medeverantwoordelijk voor de schoolontwikkeling 
en de eigen professionele ontwikkeling. Leraren worden uitgedaagd en gestimuleerd om zich passend te 
ontwikkelen. Passend betekent: passend bij de fase van ontwikkeling van de leraar. Daarbij maken we 
onderscheid tussen start-, basis- en vakbekwame leraren.  
 
Voor (de resultaten van) de leerlingen is het van belang, dat de leraren beschikken over actuele kennis en 
vaardigheden om het leren van de leerlingen te (kunnen) optimaliseren. We verwachten van de leraren, dat ze 
werk maken van hun eigen professionele ontwikkeling en dat ze deze ontwikkeling bespreken in de diverse 
gesprekken met de schoolleiding en met elkaar.  
 
De gesprekkencyclus 
De vastgestelde criteria bij de acht competenties zijn verdeeld naar start- basis- en vakbekwaam (conform de 
CAO Primair Onderwijs) en daarna vormgegeven in een kijkwijzer. Door middel van deze kijkwijzer hebben we 
zicht op de ontwikkeling van de individuele leraar en het team als geheel. De inhoud van de kijkwijzer staat niet 
alleen centraal bij de diverse groepsbezoeken, maar bij alle instrumenten voor personeelsbeleid en met name 
bij de werk-, functionerings- en beoordelingsgesprekken. Onze school kent een gestructureerde 
gesprekkencyclus. Iedere leraar krijgt lesbezoeken aan de hand van een (jaar)rooster. Bij de lesbezoeken wordt 
de leraar geobserveerd met behulp van de kijkwijzer. Ook kan de leerkracht zelf aangeven op welke punten de 
leerkracht graag feedback wil ontvangen.  
 
Begeleiding 
Nieuwe leraren, startbekwaam, of nieuw op onze school krijgen een maatje/ coach en een hogere individuele 
opslagfactor binnen hun taakbeleid, zodat er voldoende tijd is om zich goed in de werkwijzen, methoden en 
schoolcultuur te kunnen verdiepen en zich deze eigen te kunnen maken. De coach krijgt binnen het taakbeleid 
40 uur toegewezen om zijn rol goed uit te kunnen voeren. Nieuwe leraren ontwikkelen een POP dat zich richt op 
het leren beheersen van de criteria (competenties), en dan met name de criteria die zijn gerelateerd aan de fase 
‘startbekwaam’. 

Taakbeleid 
Op onze school worden de kaders van het taakbeleid middels democratische besluitvorming vastgesteld. We 
hanteren verder we de regels en afspraken rondom het werkverdelingsplan. Dat betekent dat het team zelf een 
zeer grote bijdrage levert aan de verdeling van de schooltaken. Nadat de kaders van het taakbeleid en het 
werkverdelingsplan zijn vastgesteld worden met de individuele medewerkers nog afspraken gemaakt over het 
aantal lesuren, de professionalisering, duurzame inzetbaarheid en overige taken.  
 
 



 17 

Scholing 
Door het stimuleren van het volgen van opleidingen en trainingen wordt een bijdrage geleverd aan 
professionalisering en een goede loopbaanontwikkeling van onze medewerkers. Stichting Ultiem staat voor een 
professionele cultuur; de medewerkers zijn voornamelijk zelfverantwoordelijk voor hun eigen professionele 
ontwikkeling binnen de stichting.  
 
Scholing komt aan de orde bij de functioneringsgesprekken. Medewerkers kunnen voor (persoonlijke) scholing 
opteren (bij voorkeur in relatie tot de organisatorische doelen van de school, de schoolverbeterdoelen, de 
competenties en/of het opgestelde persoonlijk ontwikkelplan) en daarnaast organiseert en faciliteert de directie 
teamgerichte scholing. Ook deze scholing richt zich op het versterken van de missie, de visie en de ambities 
(doelen) van de school. In de regel volgt het team twee keer per jaar teamgerichte scholing. Iedereen is daarbij 
aanwezig.   
 
In onze schooljaarplannen wordt jaarlijks aandacht besteed aan professionalisering; welke profes-
sionaliseringsactiviteiten gepland staan (zowel teamscholing als individuele scholing), welk budget er is, etc. De 
professionaliseringsactiviteiten komen voort uit de strategische beleidsplannen van de stichting en de scholen. 
Het budget voor professionalisering is opgenomen in de begroting. Stichting Ultiem beschikt over vastgesteld 
beleid ten aanzien van professionalisering. 
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H7. Organisatiebeleid 
 
Onze school is een van de 11 scholen van stichting Ultiem. De dagelijkse leiding is in handen van een 
onderwijskundig schoolleider met een integrale verantwoordelijkheid. De directeur valt onder 
verantwoordelijkheid van de bestuurder die verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht.  
 
Onze schoolorganisatie is ingericht met een management- en ondersteuningsstructuur. In onderstaande 
afbeelding is de organisatiestructuur weergegeven: 
 

RvT 

 
STRATEGISCH BELEIDSPLAN 

STICHTING ULTIEM 
CvB + STAFBUREAU 

 
 

                            
 
                         

 
DIRECTEUR TTS  

 
 

 
KWALITEITSZORG 

 
 
 

       
 
                                                                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                            
 

 
 
  

                                                                                                                                                                       
  
                                                                                                                                                                                     

GROEPS- EN LEERLINGENBESPREKINGEN 
GROEPSANALYSEGESPEKKEN 
OT EN OT+ (BOVENSCHOOLS) 

 

 
KWALITEITSZORG 
(instrumentarium) 

CLUSTEROVERLEG 1-4 
CLUSTEOVERLEG 5-8 

MT- OVERLEG 

 

GMR 

MR 
SCHOOLPLAN 
SCHOOLJAARPLAN 

MANAGEMENT-
STRUCTUUR 

                                                                                                                                               
STRUCTUUR 
 

ONDERSTEUNINGS-
STRUCTUUR 

                                                                                                                                               
STRUCTUUR 
 

ZORGCOÖRDINATOR (ZC) MANAGEMENTTEAM (MT) 
Directie, ZC, BC en VS 

BOUWCOÖRDINATOREN INTERNE BEGELEIDING 

KWALITATIEF GOED EN PASSEND ONDERWIJS 
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Groeperingsvormen 
Onze school gaat uit van een leerstofjaarklassensysteem, behalve voor de groepen 1/ 2, de kleuters. De 
ontwikkeling van kleuters verloopt sprongsgewijs en door de kinderen in een combinatiegroep te plaatsen 
ontstaat er altijd een situatie, waarin er aansluiting en uitdaging mogelijk is. Vanaf groep 3 streven we ernaar om 
zo klein mogelijke en evenwichtige jaargroepen te formeren om zodoende goed aan de onderlinge verschillen 
en onderwijsbehoeften tegemoet te kunnen komen. Of het in de praktijk ook mogelijk is om dergelijke groepen 
samen te stellen, hangt van meerdere factoren af. Denk bijvoorbeeld aan de beschikbare formatie. 
Samenwerking tussen de parallelle en twee opeenvolgende groepen vinden wij erg belangrijk voor een 
ononderbroken ontwikkeling en het creëren van een vangnet waarin er sprake is van een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid voor alle kinderen en voor elkaar.  
 
Schooltijden 
Onze school hanteert het vijf gelijke dagenmodel, waarbij alle kinderen, van groep 1 t/ m 8, elke dag van 8.30- 
14.15 uur naar school gaan. Het model is tegelijk een continurooster, waarbij kinderen tussen de middag op 
school eten.  
 
Veiligheid 
De visie van de school draagt in algemene zin bij aan het welbevinden en de veiligheid. In de komende 
beleidsperiode zullen we veel aandacht besteden aan dit thema, omdat ons beleid ten aanzien van het 
voorkomen, afhandelen, registreren en evalueren van incidenten nog beter kan worden beschreven en worden 
geborgd.  
 
De school heeft een goed en actueel beeld van de beleving van de veiligheid op school onder leerlingen, 
personeel, ouders en andere betrokkenen bij de school. Deze informatie wordt ook jaarlijks gepubliceerd op 
onze website en heeft betrekking op: 

1. Ervaren sociale en fysieke veiligheid 
2. Aantasting van de sociale en fysieke veiligheid 
3. Welbevinden 

De school heeft een goed beeld van de veiligheidsrisico' s en incidenten (RI&E) en houdt een incidentenregistratie 
bij. In de school zijn wettelijk verplichte taken/ functies met betrekking tot de sociale veiligheid beschreven en 
belegd (i.o.). Onze school heeft twee aandachtsfunctionarissen (man/ vrouw). Zij zijn het eerste aanspreekpunt 
daar waar het gaat om pesten en klachten. Onze vakspecialist SEL, tevens aandachtsfunctionaris en 
preventiemedewerker, is verantwoordelijk voor het veiligheidsbeleid, waaronder ook het pestprotocol valt. 
Binnen het veiligheidsbeleid waarborgt de school de sociale, fysieke en psychische veiligheid van leerlingen en 
leraren (werknemers). 
 
We hebben alle regels en afspraken gebundeld in een document dat elk jaar wordt geëvalueerd. Deze evaluatie 
is van belang om de regels en afspraken actueel te houden. Op schoolniveau hanteren we 5 gouden regels en 
daarnaast maakt elke groep ook zijn eigen groepsregels. Deze regels zijn meerdere malen per jaar het onderwerp 
van gesprek. Bij de inrichting van ons gebouw en onze groepen en de afspraken over het gebruik hiervan denken 
we specifiek na over een leeromgeving die het leren en het welbevinden ondersteunt.  
 
Registraties 
De school beschikt over een incidentenregistratie: elke medewerker registreert ongevallen en incidenten. Een 
incident wordt geregistreerd als de medewerker inschat dat het werkelijk een incident is, of na een officiële 
klacht. Elke maand staat de incidentenregistratie op de agenda van een teamoverleg. De aandachtsfunctionaris 
analyseert jaarlijks de gegevens die aangeleverd worden door de leraren en stelt, in overleg met de directie, op 
basis daarvan verbeterpunten vast. 
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Preventie 
De school probeert incidenten te voorkomen. Er zijn school- en klassenregels (w.o. pleinregels; de regels zijn m.n. 
gedragsregels: hoe ga je met elkaar om?). Deze regels worden ook daadwerkelijk gehanteerd. De school beschikt 
daarnaast over een methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. De lessen sociaal-emotionele 
ontwikkeling staan in het teken van de ontwikkeling van goed (passend) gedrag.  

De vakspecialist SEL maakt onderdeel uit van het managementteam en zal in het team regelmatig aandacht 
vragen voor de gemaakte regels en afspraken. Ook zal de implementatie en het effect van de methode voor SEL 
(KWINK) structureel aan de orde komen binnen het team om zodoende, indien nodig, tijdig bij te kunnen sturen 
in de uitvoering.  

Monitoring 
De school bevraagt de leerlingen jaarlijks op veiligheidsbeleving met behulp van een gestandaardiseerde 
vragenlijst die valide en betrouwbaar is. De gegevens worden aangeleverd bij de inspectie. Ouders en 
medewerkers worden 1 x per 2 jaar bevraagd op veiligheid. De uitkomsten worden geanalyseerd en voorzien van 
verbeterpunten. 
 
De veiligheid van de leerlingen wordt jaarlijks gemeten in groep 5 t/m 8 met behulp van Scol. Hierbij vullen zowel 
de leerkrachten als de leerlingen zelf een vragenlijst in. De veiligheidsbeleving en het welbevinden zijn 
voldoende. De resultaten worden jaarlijks opgenomen in de schoolgids.  
 
Informatie veiligheid 
Stichting Ultiem beschikt over een klachtenregeling (zie website) en een (interne en externe) 
vertrouwenspersoon. In het veiligheidsplan (i.o.) van de school worden ouders uitgebreid geïnformeerd over 
aspecten van sociale veiligheid.  
 
Samenwerking 
Onze school werkt effectief samen met voorschoolse voorzieningen. Deze samenwerking is m.n. gericht op 
informatie-uitwisseling en het realiseren van een doorgaande leerlijn. Daarnaast werken we samen met 
vervolgscholen (ook bij een tussentijds vertrek). In alle gevallen betrekken we ouders bij de overgang van hun 
kind (voorschool – school; school – voortgezet onderwijs; school – andere school). Met betrekking tot leerlingen 
met een extra ondersteuningsbehoefte werken we samen met het samenwerkingsverband en met zorgpartners. 
Binnen het kindcentrum Vosholen is tevens sprake van een goede samenwerking met Prokino, een 
kinderopvangorganisatie die de o.a. de voor- en buitenschoolse opvang verzorgd.  
 
Educatief partnerschap 
Goede contacten met ouders vinden wij van groot belang, omdat school en ouders dezelfde doelen nastreven: 
de algemeen menselijke en de cognitieve ontwikkeling van (hun) kinderen. Ouders zien we daarom als 
gelijkwaardige gesprekspartners. Voor de leraren zijn de bevindingen van de ouders essentieel om het kind goed 
te kunnen begeleiden. En voor de ouders is het van belang dat zij goed geïnformeerd worden over de 
ontwikkeling van hun kind. 
 
Op onze school: 

- Worden ouders worden betrokken bij schoolactiviteiten 
- Stellen leerkrachten zich op de hoogte van de opvattingen en verwachtingen van de ouders 
- Ontvangen ouders informatie over de dagelijkse gang van zaken 
- Worden ouders adequaat op de hoogte gesteld van de ontwikkeling van hun kind en betrokken bij 

(extra) zorg 
- Worden ouders (en hun kinderen) voorbereid op het vervolgonderwijs 
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Uitstroom naar VO 
We willen ervoor zorgen, dat onze leerlingen soepel instromen in het voortgezet onderwijs dat bij ze past. Ons 
aanbod en onze begeleiding is erop gericht leerlingen hierop zo goed mogelijk voor te bereiden. We maken 
gebruik van de plaatsingswijzer van het Samenwerkingsverband. Dit instrument vullen we in vanaf groep 6 en 
geeft, naast de observaties van de leerkracht, het dagelijkse werk en de inzet van de leerling een goede basis 
voor een gedegen advies. De volledige procedure rondom de advisering richting het VO hebben we omschreven 
in het protocol 'advisering schoolkeuze PO- VO'.  

Ook willen wij meer inzicht krijgen in waar onze leerlingen na groep 8 terechtkomen en wat zij (extra) nodig 
hebben om in het voortgezet onderwijs te slagen. Wij hechten daarom veel waarde aan een geregeld contact 
met de scholen waaraan we leerlingen leveren. 

De uitstroomgegevens worden jaarlijks in onze schoolgids gepubliceerd. 

Voorschoolse voorzieningen 
Wij werken nauw samen met Kaka, de kinderopvangorganisatie die de voorschoolse voorziening binnen ons 
kindcentrum verzorgd. De samenwerking bestaat voornamelijk uit regelmatig contact aangaande de uitwisseling 
van informatie rondom leerlingen. We hebben de intentie om de samenwerking met Kaka de komende 
beleidsperiode te intensiveren en te verdiepen, zodat er ook regelmatig overleg over het onderwijsaanbod (i.v.m. 
doorgaande lijnen), het educatief handelen en de zorg en begeleiding plaats kan vinden. Wij zijn van mening dat 
een goede inhoudelijke samenwerking met de voorschoolse voorziening in positieve zin bijdraagt aan de 
ontwikkeling van de kinderen.  
 
Opvang op school 
Onze school heeft de voor- en buitenschoolse opvang uitbesteed aan Kinderopvangorganisatie Prokino. Het 
betreft hier de opvang voor 8.30 uur en na 14.15 uur. We werken al een aantal jaren samen met Prokino. Zij 
zullen tegelijk met ons in oktober 2019 intrek nemen in het nieuwe kindcentrum. Hierdoor zal samenwerking en 
afstemming nog beter plaats kunnen vinden. Op www.prokino.nl is alle informatie rondom de opvang te vinden. 
 
 
 
H8. Financieel beleid 
 
De directeur heeft inzicht in de uitgaven op de posten van de schoolbegroting via het financieel dashboard van 
Groenendijk Onderwijsadministratie. Jaarlijks stelt de directeur, in samenspraak met de beleidsmedewerker van 
stichting Ultiem, de school- en investeringsbegroting op. De directeur bewaakt of de uitgaven binnen de 
begroting passen en neemt maatregelen indien de uitgaven de begroting dreigen te overstijgen. 
 
Begrotingen 
De begroting wordt jaarlijks voorafgaand aan het kalenderjaar op voorstel van de bestuurder vastgesteld. De 
vastgestelde begroting is taakstellend voor de bestuurder en de schooldirecteuren. Dat betekent dat in principe 
geen uitgaven kunnen worden gedaan, zonder dat deze zijn begroot. Schuiven binnen de begroting is toegestaan, 
mits geen geweld wordt gedaan aan de vooraf geformuleerde beleidsdoelen. De begroting is hiermee een 
belangrijk sturingselement geworden.  
 
De directeur stelt jaarlijks in overleg met de beleidsmedewerker Financiën & Huisvesting een voorstel op voor 
een exploitatiebegroting voor het komende kalenderjaar en de drie daaropvolgende jaren 
(meerjarenperspectief). Daarin zijn alle inkomsten en uitgaven van de school opgenomen, waarvoor de directeur 
verantwoordelijk is. De exploitatiebegroting is gebaseerd op het beleidsplan van de school.  
 
De directeur stelt voor de meerjarenbegroting in overleg met de beleidsmedewerker Financiën & Huisvesting 
een meerjarig investeringsbegroting voor OLP, ICT, meubilair en overige activa op. Op basis van de gekomen 
afschrijvingstermijnen wordt bepaald wanneer de investering is afgeschreven.  
Daarnaast stelt de directeur jaarlijks in het voorjaar, in overleg met de beleidsmedewerker Personeel & 
Organisatie, een schoolformatieplan op. Hierin worden de inzet van personele middelen m.b.t. de basisformatie 
verantwoord. Het bestuursformatieplan en de schoolformatie worden besproken met de MR. Bij het 
samenstellen van de periodieke managementrapportages door het bestuur, wordt de werkelijke formatie 
getoetst aan de begroting en worden afwijkingen toegelicht. 
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H9. Kwaliteitszorg 
 
Vanuit een systeem voor kwaliteitszorg, Werken met Kwaliteit (WMK) wordt voortdurend gewerkt aan de 
kwaliteit van de school en de medewerkers. In beginsel werken we vanuit de PDCA-cyclus. Dit doen we op groeps- 
en schoolniveau. We beoordelen regelmatig-conform de meerjarenplanning- of de kwaliteit van de school in 
orde is. Ook laten we kwaliteit systematisch door ouders en leerlingen beoordelen m.b.v. vragenlijsten. 
Aandachtspunten daarbij zijn: 

• Het lesgeven 
• De zorg en begeleiding 
• Het schoolklimaat (m.n. veiligheid) 
• De onderwijsresultaten 

Kwaliteitszorg op de Theo Thijssenschool 
Onder kwaliteitszorg verstaan wij in het bijzonder dat we systematisch de ‘goede dingen nog beter proberen te 
doen’. Voor ons is dit te herleiden naar een vijftal vragen: 

1. Doen we de goede dingen? 
2. Doen we die dingen ook goed? 
3. Hoe weten we dat? 
4. Vinden anderen dat ook? 
5. Wat doen we met die wetenschap? 

Adequate instrumenten en een heldere plannings- en beleidscyclus zijn onontbeerlijk om bovenstaande vragen 
te kunnen beantwoorden. 
 
Uitgangspunten 
De volgende indicatoren geven ons richting bij het vormgeven van onze kwaliteitszorg: 

- Inzicht in de verschillen in onderwijsbehoeften van onze leerlingen; 
- Jaarlijkse systematische evaluatie van de kwaliteit van onze opbrengsten; 
- Regelmatige evaluatie van het leren en onderwijzen; 
- Planmatig werken aan verbeteractiviteiten; 
- Borging van de kwaliteit van het leren en onderwijzen; 
- Rapportage aan belanghebbenden over de gerealiseerde kwaliteit van onderwijs; 
- Waarborgen van sociale veiligheid voor de leerlingen en het personeel; 
- Zorg dragen voor de kwaliteit van het onderwijs gericht op de bevordering van actief burgerschap en 

sociale integratie, met inbegrip van het overdragen van kennis over en kennismaking met de 
diversiteit van de samenleving. 

 
Om goed vorm te kunnen geven aan de kwaliteitszorg is onderstaande voorwaardelijk: 

• De schoolleiding stuurt de kwaliteitszorg aan heeft daarin een cruciale rol. De zorg voor de (eigen) 
kwaliteit is een zorg die bij iedere medewerker of betrokkene van onze school hoort te liggen, maar de 
wijze waarop wij de kwaliteit bepalen, bewaken en bevorderen is de verantwoordelijkheid van de 
directie en het managementteam. 

• De kwaliteitszorg is verbonden met onze visie en richt zich op de daaruit voortvloeiende doelen en de 
doelen van Stichting Ultiem. 

• Voor een professionele schoolcultuur is een professionele grondhouding van iedere medewerker 
nodig. De schoolleiding zorgt ervoor dat medewerkers zo goed mogelijk worden gefaciliteerd en 
begeleidt bij hun taak op school.  

• Bij kwaliteitszorg zijn personeel, directie, leerlingen, ouders/verzorgers en het bestuur betrokken. Wij 
vragen van de verschillende groepen op regelmatige basis naar hun mening. Wij beschikken over een 
systeem van kwaliteitszorg (WMK). 
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Inventarisatie 
Om te kunnen bepalen hoe het is gesteld met de kwaliteit op onze school, verzamelen wij allerlei gegevens. Op 
basis van deze gegevens kunnen wij een analyse maken en bepalen wat goed gaat en wat aandacht behoeft, 
zodat we onze actiepunten voor de voorliggende tijd kunnen bepalen. We gebruiken verschillende instrumenten 
om gegevens te verzamelen: 

A. Gesprekkencyclus met medewerkers (OP/OOP) 
B. Klassenbezoeken 
C. Schooltoezicht inspectie 
D. Leerlingvolgsysteem 
E. Externe contacten 
F. SMT, RI&E  
G. Tevredenheidspeilingen  
H. Quickscan WMK 
I. Periodiek overleg met bestuur 
J. Begrotingen  

 
Het ordeningskader van het INK-model (Model Instituut Nederlandse Kwaliteit) helpt ons alle relevante aspecten 
te ondervangen. Dit model is o.a. gericht op het continu verbeteren conform de PDCA-cyclus en ontwikkelen van 
een hoge kwaliteit. Onderstaande afbeelding laat het INK-model zien in relatie tot de PDCA- cyclus. 
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De eerste 5 aandachtsgebieden hebben betrekking op de manier waarop wij de organisatie hebben ingericht en 
geeft inzicht in wat wij doen om resultaat te bereiken.  In de resultaatgebieden wordt gemeten wat de 
werkzaamheden van de organisatie hebben opgeleverd. 
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In onderstaand schema is te herleiden met welke van bovengenoemde instrumenten het in kaart wordt gebracht. 
 

Aandachtsveld: Instrumenten: 
Leiderschap 
De manier waarop de leiding van de schoolorganisatie de koers bepaalt, deze vertaalt naar 
de dagelijkse werkelijkheid en in steeds wisselende omstandigheden vernieuwt om de 
overeengekomen strategie en doelstellingen te realiseren. 

 
A t/ m J 

Strategie en beleid 
De manier waarop de school haar missie en visie implementeert door een heldere 
strategie, die wordt vertaald in een concreet beleid, plannen, budgetten en processen. 

H,I,J 
 

Medewerkers 
De manier waarop de school haar medewerkers inzet, stimuleert en waardeert om haar 
strategie en beleidsdoelstellingen te realiseren. Mensen zijn er voor de school, maar de 
school is er ook voor haar mensen. 

A,B,G 

Middelen 
De manier waarop vanuit strategie en beleid middelen worden aangewend om de 
activiteiten van de school effectief en efficiënt uit te voeren en zeker te stellen dat de 
middelen ook daadwerkelijk waarde toevoegen aan de kernactiviteiten van de school. 
Alle methoden voldoen aan de kerndoelen! 

C,F,I,J 

Processen 
De manier waarop de school vanuit strategie en beleid haar processen identificeert, 
ontwerpt, beheerst en waar nodig verbetert of vernieuwt. 

B,C,H 

Waardering door ouders en leerlingen 
Hoe waarderen ouders en leerlingen de inspanningen die de school levert om kwalitatief 
goed onderwijs, binnen een veilig en prettige (leer-)omgeving aan te bieden? 

C, G 

Waardering door medewerkers 
Hoe ervaren, beleven en waarderen de medewerkers de inspanningen van de organisatie 
om een aantrekkelijke werkgever te zijn? 

A,C, G 

Waardering door de maatschappij 
Hoe beoordeelt de maatschappij, de inspectie, de inspanningen van de schoolorganisatie? 

C,E 

Resultaten en opbrengsten 
In welke mate is de school in staat haar doelstellingen te realiseren op het gebied van de 
opbrengsten van het onderwijs? 

C,D,H,I 

 
Meerjarenplanning aandachtsgebieden 
 

Instrument/jaar van afname 2019- 2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 
A. Gesprekkencyclus met 

medewerkers (OP/OOP) 
x x x x 

B. Klassenbezoeken x x x x 
C. Schooltoezicht inspectie  x* x*   
D. Leerlingvolgsysteem x x x x 
E. Externe contacten x  x  
F. RI&E   x  X 
G. Tevredenheidspeilingen  x 

Ouders en 
medewerkers 

 

x 
Leerlingen 

x 
Ouders en 

medewerkers 

X 
Leerlingen 

H. Quickscan/ vragenlijsten WMK x x x X 
I. Periodiek overleg met bestuur x x x X 

K. Begrotingen  x x x X 
*We hebben in 2016 een inspectiebezoek gehad. Ondanks dat de werkwijze van de inspectie is veranderd en er 
niet standaard meer om de vier jaar een inspectiebezoek op de school te verwachten valt, houden wij rekening 
met een bezoek in 2020. 
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Meerjarenplanning vragenlijsten WMK (kwaliteitskaarten – indicatoren) 
 

Kwaliteitsgebied 2019- 2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 
Zorg voor kwaliteit  x   
Taal x    
Rekenen & Wiskunde x    
Toetsing  x   
Leerstofaanbod    x 
Onderwijstijd   x  
Onderwijsleerproces   x  
Schoolklimaat x    
Ondersteuning en begeleiding  x   
Contacten met ouders   x  
Opbrengsten x x x x 
Samenwerking  x   

 
 
Kwaliteit op bestuursniveau 
Bovenschools wordt de kwaliteit gemonitord tijdens de managementgesprekken. Hierbij zijn de kwaliteitszorg 
van de school, de resultaten, de diverse beoordelingen en de verbeterplannen prominente gespreksthema' s. 
Indien de monitoring uitwijst, dat de onderwijskwaliteit te kort schiet, dan worden -na analyses- verbeteringen 
doelgericht doorgevoerd.  
 
Met betrekking tot de kwaliteitszorg gaat Ultiem uit van de volgende prestatie- indicatoren: 

1. Onze scholen halen een eindscore die boven de ondergrens en de eigen schoolnorm ligt 
2. Onze scholen halen tussenresultaten die boven de eigen schoolnormen liggen 
3. Op tevredenheidspeilingen met betrekking tot de school als geheel en de veiligheid op de school zijn de 

scores 90% of meer. de peilingen worden ingevuld door leerlingen, ouders en leraren.  
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H10. Samenvatting streefbeelden en overzicht PCA 
 
Op basis van een zelfevaluatie en analyse hebben we inzicht gekregen in de aandachtsgebieden voor de komende 
beleidsperiode 2019-2020. Onze focus ligt de komende beleidsperiode voornamelijk op onderwijskundig en 
organisatorisch gebied. Het is onze ambitie om bovenstaande streefbeelden te realiseren op een kwalitatief 
uitstekend niveau, waarbij we toewerken naar de inspectiewaardering Goed en een tevredenheid onder onze 
leerlingen en ouders boven de 90%.  
 
Voor de beleidsperiode 2019-2023 hebben we de volgende streefbeelden geformuleerd: 
 

1. Op onze school hebben we een aanbod dat goed is afgestemd op de onderwijsbehoeften en het 
uitstroomperspectief van de leerlingen. 

2. Op onze school hebben we een kwalitatief goed aanbod voor onze plusleerlingen, meer- en 
hoogbegaafde leerlingen. 

3. Op onze school heeft sociaal- emotioneel leren en veiligheid een prominente plek binnen ons onderwijs. 
4. Op onze school werken we nauw samen met relevante samenwerkingspartners, zoals kinderopvang en 

de voorschoolse voorziening, waarbij we samen een goede doorgaande ontwikkeling van alle kinderen 
binnen ons kindcentrum nastreven. 

 
 Bij bovengenoemde streefbeelden horen indicatoren vanuit de verschillende beleidsterreinen. De indicatoren 
gebruiken we o.a. bij de zelfevaluatie om te komen tot het nagestreefde kwaliteitsniveau.  Onderstaand overzicht 
PCA geeft deze indicatoren weer: 
 

Onderwijskundig beleid 

Het aanbod sluit aan bij het (beoogde) niveau van de leerlingen. 

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

Op basis van een analyse van de toetsgegevens wordt het onderwijs afgestemd op de onderwijsbehoefte van 
individuele leerlingen. 
De school analyseert waar de ontwikkeling stagneert wanneer de leerlingen onvoldoende profiteren van het 
onderwijs. 
De leerkrachten stemmen de instructies af op de behoeften van de groep en individuele leerlingen. 

De afstemming is gericht op zowel ondersteuning als uitdaging, afhankelijk van de behoeften van de leerlingen. 

 
Organisatorisch beleid 
 

De school realiseert een doorgaande lijn (voorschoolse voorziening- school). 
De school beschikt over veiligheidsbeleid. 
De school zorgt voor de sociale, fysieke en psychische veiligheid van de leerlingen in en om de school gedurende 
de schooldag. 
Het veiligheidsbeleid richt zich op het voorkomen, afhandelen, registreren en evalueren van incidenten.  
De schoolleiding en de leerkrachten voorkomen pesten, agressie en geweld in elke vorm. 

 
 
We werken de verschillende aandachtspunten uit in jaarplannen. De jaarplannen bevatten altijd 
verbeterplannen, zodat er planmatig en resultaatgericht gewerkt kan worden aan het verhogen van de kwaliteit 
en tevredenheid. De jaarplannen worden i.s.m. het team opgesteld en ter goedkeuring aan de MR en het bestuur 
voorgelegd. Tussentijdse evaluaties vinden gedurende het schooljaar op verschillende niveaus plaats: 

Ø Team (overleg, klassenbezoeken, collegiale consultatie, zelfevaluaties en vragenlijsten) 
Ø MR- vergaderingen 
Ø Bestuur (periodieke overlegmomenten met bestuurder en beleidsmedewerkers) 

Aan het eind van elk schooljaar stellen we een jaarverslag op, waarin duidelijk wordt wat er is gerealiseerd. 
 
 


