
1 
 

 

 
 
 

Schoolplan  
 
 

 
 
 

2019-2023 
 
 
 
          Een product van: 

        
E. Maliepaard 
Spijkenisse, september 2019 



Schoolplan cbs Het Anker 2019-2023 2 

INHOUDSOPGAVE 

Inhoud Schoolplan 2019-2023 
INHOUDSOPGAVE ............................................................................................................... 2 

Vaststellingsdocument ....................................................................................................... 2 

1. De school en haar omgeving .......................................................................................... 3 

2. Uitgangspunten schoolbestuur ...................................................................................... 4 

3. Ons schoolconcept ........................................................................................................ 13 

4. Wettelijke opdrachten .................................................................................................... 14 

4.1 Onderwijskwaliteit, ambities en bewaking .................................................................. 14 

    4.2 Onderwijstijd…………………………………………………………………………………17 
4.3 De inhoud van ons onderwijs ..................................................................................... 20 

4.4 Wat hebben onze leerlingen nodig? ........................................................................... 22 

4.5 De leerlingenzorg ....................................................................................................... 23 

5. Analyse van het functioneren van de school .............................................................. 25 

6. Meerjarenoverzicht schoolontwikkelingen .................................................................. 28 

 
            
 
       
  
 
 

Vaststellingsdocument 
Namens het bestuur van de school:  Directeur school  
 
 
--------------------------------------------------           --------------------------------------------------- 
 
 
Voorzitter medezeggenschapsraad               --------------------------------------------------- 
 

 
 
School:      Bevoegd gezag: 



Schoolplan cbs Het Anker 2019-2023 3 

1. De school en haar omgeving  
 
Het Anker is een christelijke basisschool in de Maaswijk, een wijk in Spijkenisse, een stad in de 
gemeente Nissewaard. Het Anker  bestaat 30 jaar.  De school is gehuisvest in een hoofdgebouw en 
een dependance. Wij hebben zo’n 240 leerlingen. 
Na de start in  1989 is de school behoorlijk gegroeid, tot ruim 400 leerlingen. Inmiddels stabiliseert  
het leerlingenaantal in de Maaswijk en is er weer een lichte groei te bemerken.  
Het Anker is een van de scholen van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs (VCPO) te 
Spijkenisse. Wij willen voor ieder kind een toegankelijke basisschool zijn.  
De  scholen van de schoolvereniging werken vanuit een gemeenschappelijke overtuiging, toch heeft 
daarbinnen elke school zijn eigen identiteit en cultuur. 
De wijk is voorzien van een wijkcentrum, een winkelcentrum, veel laagbouw en enkele 
seniorenappartementen. Bij de school zijn er naast de schoolpleinen en de natuurtuin ook 
grasveldjes waar de leerlingen veilig kunnen spelen.  
Naast onze school zijn er ook nog twee scholen van andere denominaties.  
Wij zijn een middelgrote school en kennen onze leerlingen. 
Onze school is een christelijke school die openstaat voor mensen met verschillende 
levensovertuigingen. Wij houden van duidelijkheid en bieden structuur. 
Andere belangrijke normen en waarden voor ons zijn: respect, samenwerking en 
veiligheid. En deze aspecten zie je bij ons op school terug in ons onderwijs en in de schoolcultuur. 
In de wijk wordt samengewerkt op wijkniveau (ROK=Regionaal Overleg Kindkracht) met de andere 
scholen. Dit overleg is geïnitieerd door ons Samenwerkingsverband ‘Kindkracht’. Met elkaar 
overleggen we wat in onze wijk goed is voor al onze leerlingen. 
Wij hebben de laatste jaren veel tijd, geld en energie gestoken in het boeiend onderwijs. Wij zijn 
overtuigd dat hoge betrokkenheid van de leerlingen betere effecten heeft op het leren. 
We hebben naast dit ‘leren met toekomst’ energie gestoken in de opbouw van ons Denk & Doelab. 
Dit is een ontdek lab, waar leerlingen kunnen ontdekken en waar ze spelenderwijs leren 
programmeren en nieuwe dingen creëren.   

 

 
 
  

Figuur 1 postcodegebied van onze school 
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2. Uitgangspunten schoolbestuur  
Uitgangspunten bestuur  
Inleiding 

Goed onderwijs maken we samen. Het is een gezamenlijke ontdekkingstocht die steeds doorgaat. 
We kunnen nooit zeggen dat we ‘er’ zijn, omdat we niet weten wat de toekomst ons precies zal 
brengen. Ons strategische beleidsplan 2015-2019 was daarom een reisgids ons nieuwe plan is een 
vervolg daarop. We willen nl. niet de illusie wekken dat we ons werk in de komende jaren 
beheersmatig kunnen vastleggen in meetbare doelen, uitgezet in een afgebakend tijdvak. Onze reis 
is al lang bezig en eindigt niet in 2019, ook niet met dit nieuwe schoolplan.  
 
In dit schoolplan hebben we wel degelijk doelen voor ogen. Daar koersen we ook op en we zijn 
steeds aanspreekbaar op de vraag of we in de goede richting gaan. Het plan beschrijft welke 
doelen, welke richting wij voor ogen hebben, hoe wij het komende jaar met elkaar willen werken en 
wat we onderweg van plan zijn te doen en met welke beoogde resultaten. Deels doen we dat met 
elkaar als VCPO, deels kiezen de scholen hun eigen route. We blijven echter één reisgezelschap, 
het is daarom belangrijk te blijven luisteren naar elkaar, ons te laten beïnvloeden en ons ook te 
verantwoorden naar elkaar over de gekozen route.  

 
De koers – het kader van ons handelen 
Ons onderwijs  

De VCPO is een organisatie met als bestaansrecht onderwijs te geven aan  de kinderen op onze 
scholen. Een belangrijke taak, immers het onderwijs leidt niet alleen op voor een baan, maar voor 
het leven. Daarmee heeft de VCPO en wij, de mensen die  daar werken, een verantwoordelijkheid 
voor het geluk van onze kinderen en de duurzaamheid van de wereld, waarin zij leven.  Dat kunnen 
wij niet alleen, maar zullen dat moeten vormgeven met de kinderen, de ouders, de buurt, de plaats, 
kortom met de gemeenschap, waar wij deel van uit maken.  Samen maken wij de toekomst.  
 
Het onderwijs is daarmee gericht op de wereld van morgen.  Uiteraard dienen de kinderen binnen 
de VCPO-scholen te beschikken over de kennis en vaardigheden die staan omschreven in de 
kerndoelen voor het basisonderwijs.  Maar daar kan het niet bij blijven. Kinderen leren zichzelf en 
elkaar te respecteren en voelen een verantwoordelijkheid voor elkaar.  Ze zijn begaan met de ander. 
Ze staan open voor nieuwe informatie en zijn creatief in het zoeken naar nieuwe oplossingen. Ze 
leren afwegingen te maken en zijn daarbij zich bewust van de samenhang in de wereld. In dit kader 
introduceren wij het begrip waarden gedreven onderwijs, onderwijs waar ruimte is voor waarden als 
verantwoordelijkheid, integriteit, authenticiteit, empathie. Waarden, die ook vanuit onze identiteit en 
maatschappelijke verantwoordelijkheid aanspreken. De Bijbelse verhalen leren ons het leven te zien 
als een reis die erop gericht is om steeds meer mens te worden. 
 
Om dit te borgen ontwikkelt de VCPO zich tot een lerende en professionele organisatie,  waarin op 
alle niveaus gebruik wordt gemaakt van de bereidheid en het vermogen tot leren en presteren van 
haar mensen. In het filmpje van LEV wordt zichtbaar wie we als VCPO willen zijn. Ons motto is: Wij 
geloven in ieder kind en geven om elkaar. In ons onderwijs gaan we onze ambities aan vanuit de 
presentie. We nemen ook onszelf mee, onze gedachten, patronen, overtuigingen, ons hoofd en hart. 
We heb daarbij de verantwoordelijkheid om ons eigen gedrag op een systematische wijze kritisch te 
bekijken naar welke waarde het toevoegt. Wat brengen we teweeg en is dat dienend voor de 
bedoeling van ons onderwijs? Je zou deze principes kunnen samenvatten in onze kernwaarden: 
ontwikkeling, verbinding, betrokkenheid en creativiteit 

 
Van koers naar praktijk 
Zoals gezegd, leggen we het ‘wat’ niet tot in detail vast. We willen voorkomen dat we dingen laten 
liggen, die de moeite van het ontdekken waard zijn. We schetsen de richting en doen een beroep op 
alle betrokkenen om daar mede invulling aan te geven. Dat doen we ondermeer op onze 

https://youtu.be/l3rq181aF4s
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uitzichtbijeenkomsten, waarin we verkennen, waar we staan op onze reis, welke leerweg we hebben 
afgelegd en hoe we verder gaan. 
De VCPO heeft zich in de afgelopen jaren langs verschillende pijlers bewogen. In de vertaling van 
de koers naar de praktijk hebben we allereerst geïnvesteerd in de ontwikkeling van Professioneel 
Kapitaal. We kijken daarbij naar de  kwaliteit van alle medewerkers binnen de VCPO, we ontwerpen 
en geven vorm aan ons onderwijs samen met anderen (leerkrachten, kinderen, ouders, de 
omgeving). We proberen het goede te doen op het juiste moment , waardoor doelen optimaal 
kunnen worden gerealiseerd.  
Concreet betekent dit ondermeer: 

- Scholen werken vanuit een heldere visie in hun schoolontwikkeling met zelfverantwoordelijke 

teams; leerkrachten met specifieke kwaliteiten, opleidingsachtergrond, ervaring, ambitie 

worden hierin nauw betrokken.  

- Medewerkers krijgen de professionele ruimte kennis en ervaringen te delen, te leren, te 

overleggen en daarin samen te werken. De VCPO en de scholen functioneren als 

leergemeenschap, waarin leren door ervaring en ervaringsuitwisseling een centrale plaats 

inneemt en wordt gefacilieerd.  

- Ruimte hangt altijd samen met resultaat en het afleggen van rekenschap. Het woord 

´rekenschap´ wordt in twee betekenissen  gebruikt. In de betekenis van ´zich rekenschap 

geven van´ (luisteren en laten beïnvloeden) en in de betekenis van ´rekenschap afleggen´ 

(zich verantwoorden). 

- We creëren een sterke verbetercultuur in de hele organisatie, medewerkers, teams 

versterken elkaar onderling  

 
Een andere pijler is die van “de basis op orde”. Het gaat over de ‘basisuitrusting’ die we 
nodig hebben om ons verder te kunnen ontwikkelen. Die is als het ware de motor van de 
verbeteringen die we nastreven. Het is een basis die we in de afgelopen jaren met hard 
werken hebben gelegd en die we op orde willen houden, willen borgen en uitbouwen. Het 
gaat hier om de ‘harde’, tastbare en beheersbare zaken in onze organisatie: structuren, 
processen en systemen, echter gebaseerd op onze waarden en de talenten, de drijfveren 
en het vakmanschap van de medewerkers. 
Tenslotte hebben we gewerkt aan het “Leren met toekomst”. Wij zoeken de voortgaande 
ontwikkeling van ons onderwijs in de vier kerndomeinen: zelfregulering, perspectief nemen, 
denkkracht en samenwerken. Dat is echter geen statisch gegeven. Als ontwikkelende 
onderwijsinstelling moeten we de inhoud en vormgeving van het onderwijs in de komende 
jaren geregeld tegen het licht houden van de ontwikkelingen in onderwijs en maatschappij 
én van het perspectief dat wij aan kinderen willen bieden.  
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Kwaliteitseisen 

KWALITEITSZORG VCPO en de scholen 
 
In deze paragraaf beschrijven we de 

kwaliteitszorg die we 
binnen de VCPO in 
gezamenlijkheid 
vormgeven. 

“Kwaliteitszorg kan omschreven worden als 
het aansturen van een continu 
verbeterproces om zodoende aan de 
kwaliteitseisen te voldoen. Het gaat daarbij 
steeds om de relatie tussen de eigen doelen 
en ambities, de borging daarvan in beleid, 
management en processen en de vraag hoe 
de resultaten zich verhouden tot de gestelde doelen” 
 
Om deze zorg voor de kwaliteit niet afhankelijk te laten zijn van de waan van dag, eigen 
stokpaardjes of blinde vlekken richten we een kwaliteitsstelsel in dat ons helpt om 
structureel en planmatige stil staan bij de kwaliteit die wij – met elkaar- van belang vinden 
voor het  onderwijs binnen VCPO.  
 
Kwaliteitscultuur 
Dat stelsel boetseren we met verschillende ‘harde’ bouwstenen: denk bijvoorbeeld aan 
toetsresultaten, tevredenheidspeilingen, gespreksvormen en kaders.  Maar meer en meer ervaren 
wij dat het cement tussen die bouwstenen wordt gevormd door onze eigen kwaliteitscultuur.  Deze 
cultuur wordt ondermeer gekenmerkt door: 
 

• Vertrouwen: geloven in elkaar   
• Een focus op de kansen en mogelijkheden 
• Gedeelde verantwoordelijkheid & aanspreekbaarheid  
• Erkende ongelijkheid van mensen en scholen  
• Ruimte voor eigenheid binnen een gezamenlijk perspectief  

 
Functies kwaliteitsstelsel  
In de beschrijving tot nog toe zijn al twee functies van het kwaliteitsstelsel naar voren gekomen: 

1) Bewaken van de kwaliteit van het onderwijs 
2) Stimuleren tot verdere ontwikkeling  

Daar is een derde ‘wettelijke’ functie aan toe te voegen: 
3) Informatie genereren om te kunnen verantwoorden. 

 
Het toepassen van de instrumenten in combinatie met de daarover gevoerde gesprekken, 
de dialoog, levert een schat aan informatie over die op zijn plek is in de verantwoording 
naar externe en interne stakeholders 
 
Uitgangspunten 
Binnen het kwaliteitsdenken in het VCPO is een aantal uitgangspunten cruciaal: 

 
• Cyclisch denken en handelen. Om zicht te houden in hoeverre we alle aspecten (analyseren, 

interpreteren, realiseren, resulteren) in de organisatie in beeld houden, hanteren we binnen 
de VCPO onderstaande lemniscaat. Deze lemniscaat laat zien dat een gezonde organisatie 
de gehele lemniscaat bestrijkt.  
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• de brede opvatting van onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg is afgestemd op dit ‘brede 

perspectief’, we willen niet alleen op de uitkomst sturen, maar ook op de processen.  We 
benadrukken de tweetaligheid.. De verschillenden aandachtsgebieden die de inspectie 
onderscheidt sluiten hierbij aan.  

• We nemen de meer ondersteunende/ faciliterende beleidsterreinen mee in ons 
kwaliteitsstelsel. De bedrijfsvoering heeft een wezenlijke bijdrage aan de kwaliteit van het 
onderwijs. Ze worden zo ingericht dat ze passen bij onze ambities en ruimte laten voor 
bewegingen binnen onze organisatie.  
 

 
CYCLUS 
Als denkmodel om ons eigen kwaliteitsstelsel in te richten hanteren we onderstaande cyclus, 
ontwikkeld door de PO Raad.  

 
 
In de volgende hoofdstukken de beschrijving van de verschillende stappen in dat proces.  
 

HOE DEFINIEREN WE ONDERWIJSKWALITEIT? 
Ik ben Lev 
Ik ga op weg naar mijn eigen toekomst. 
Mijn wereld wordt steeds groter.  
Er is voor mij steeds meer te ontdekken 
Er is voor mij steeds meer te beleven. 

Bestuur

Schoolteam

Regie op Onderwijskwaliteit

In de Strategische agenda van de PO-Raad, hebben we afgesproken dat ieder 

schoolbestuur zijn eigen kwaliteit nastreeft en laat zien.

Klik op één van de buttons en ga aan de slag!

Leerlingen

Definiëren Werken aanZicht hebben

Verantwoorden
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Ik wil mijn eigen weg vinden en gaan.  
Maar dat wil ik niet alleen doen!  
Ik wil meedoen 
Ik wil erbij horen 
Ik wil er toe doen. 
Ik leer door vragen te stellen. 
Ik leer door te durven. 
Ik leer door te ontdekken. 
Zo verzamel ik genoeg bagage voor mijn toekomst 
Zo verzamel ik de durf om mijn eigen weg te kiezen. 
Dat kan ik niet alleen. 
Dat wil ik niet alleen. 
Ook al heet ik Lev. 
Daarom zit ik op een school die mij op weg helpt. 
Een school waar iedereen werkt met zijn hoofd én zijn hart . 
Een school waar iedereen meedoet, erbij hoort en er toe doet.  
Een school, die mij leert leren, leert denken, leert kiezen. 
Een school, waar we samen leren, samen leven, samen leren hoe we willen zijn. 
Mijn school geeft me genoeg bagage mee voor de toekomst  
en leert me hoe ik die goed kan gebruiken. 
Zo zet ik vol vertrouwen de volgende stap. 
 
Ik ben Lev. 
Ik ga op weg naar mijn eigen toekomst. 
De eerste stap zet ik op een school van VCPO Spijkenisse. 
Dat is mijn school. 
Want ze geloven in mij. 
En ze geloven ook in jou.  
VCPO Spijkenisse: 
We geloven in ieder kind en in elkaar! 
 
Bovenstaande tekst hoort bij de animatie die is gemaakt om daarin de boodschap van ons 
strategisch beleidsplan op een toegankelijke en heldere manier te communiceren. (http://www.vcpo-
spijkenisse.nl/home.html ) 
Het illustreert daarmee onze belangrijkste bestuurlijke opgave, t.w. vormgeving van onderwijs mét 
en in de toekomst. Onderwijs, waarvan de essentie hoop en optimisme is. Ons strategisch 
beleidsplan, we hebben het een reisplan genoemd, begint met de beantwoording van de waarom 
vraag, waarin de essentie van hoop en optimisme wordt verwoord.  
 
“Alle handelingen die wij verrichten leveren een bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling 
van leerlingen, zodanig dat zij de mogelijkheid krijgen van en met anderen te leren op weg 
naar een eigen toekomst” 
Onderwijs gaat over de ontwikkeling van leerlingen en ontwikkeling is daarmee altijd gericht op de 
toekomst. Op het niveau dat leerlingen volgende week zullen hebben bereikt of aan het einde van 
het schooljaar. Of nog verder weg, op het niveau dat leerlingen aan het eind van de basisschool 
zullen hebben bereikt en welke keuze voor het voortgezet onderwijs daar het meest passend bij is 
en uiteindelijk op de wijze waarop de leerlingen zich in de maatschappij zullen kunnen ontwikkelen 
mede op grond van het geleerde binnen het onderwijs. En breder hoe onze leerlingen een zinvolle 
plek vinden in onze samenleving.  
Gezien die toekomstgerichtheid was en is voor ons een belangrijke vraag welke thema’s essentieel 
zijn om zich toekomstgericht te ontwikkelen en op welke wijze deze thema’s door een individuele 
leerkracht of schoolteam kunnen worden geconcretiseerd in het onderwijs. 
De aandacht van het onderwijs voor de basale vaardigheden lezen, taal, rekenen is een 
constante, ook binnen de VCPO. Alle leerlingen moeten zich daarin zo goed mogelijk bekwamen. 
Maar de (technologische) ontwikkelingen gaan zo snel, dat niemand voldoende heeft aan het 

http://www.vcpo-spijkenisse.nl/home.html
http://www.vcpo-spijkenisse.nl/home.html
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funderend onderwijs om deze bij te houden. Ook hebben de leerlingen een moreel kompas nodig 
om richting te kunnen geven aan hun leven. Hier gaat het om hoe we met ons onderwijs recht 
kunnen doen aan het mens zijn van leerling en leerkracht.  
 
Kernen 
In de afgelopen periode heeft de VCPO een model ontwikkeld, waarin we de veelheid aan 21ste-
eeuwse vaardigheden hebben teruggebracht tot de essentie. We onderscheiden vier clusters van 
vaardigheden, kernen, die in het onderwijs aan bod zouden moeten komen. 
1) Een eerste kern in alle modellen is het vermogen tot zelfregulering. Dit is de basis voor alle 
21ste-eeuwse vaardigheden. Het gaat erom dat de leerling in staat is actief en betrokken zijn 
leerproces te sturen. 
2) Een tweede kern is het vermogen tot perspectief nemen. Het gaat erom dat de leerling 
maatschappelijke verantwoordelijkheid voelt en kan omgaan met mensen met verschillende 
achtergronden. Het zich kunnen verplaatsen in anderen is hiervoor cruciaal. 
3) Een derde kern wordt gevormd door denkkracht. Hierbij gaat het erom, dat de leerling kritisch en 
creatief denkt en problemen kan oplossen. Deze verschillende vormen van denken zijn verwant aan 
elkaar, daarom nemen we ze samen.  
4) De vierde kern wordt gevormd door samenwerken. Hier gaat het erom dat de leerling als deel 
van een geheel kan bijdragen aan een gemeenschappelijk doel, dat hij doelgericht kan zijn met heel 
verschillende mensen. Communicatieve, sociale en culturele vaardigheden zijn hierbij van belang; 
ook deze nemen we samen. 
 

HOE HOUDEN WE ZICHT OP ONDERWIJSKWALITEIT? 
In het vorige hoofdstuk zijn we ingegaan op de vraag en ook het antwoord waartoe wij onze 
leerlingen onderwijs geven. Het is daarbij belangrijk om scherp en kritisch te blijven op de beweging 
die we willen maken en de effecten die dit heeft in de praktijk. Hoe houden we zicht?  
We sluiten aan op onze sturingsfilosofie, waarbij we geloven in elkaar, de basis vormen vertrouwen, 
eigenaarschap. Daarbij willen we niet alleen op de uitkomst sturen, maar ook op de processen. Als 
het proces van het maken en ontwikkelen van onderwijs goed is, alle elementen kloppen, ontstaat 
vaak als vanzelf het goede. We willen komen tot een geheel, een systeem, die ons helpt “te weten” 
dat het goed is! Om “te weten” maken we gebruik van tweetaligheid. 
 
Enerzijds, de taal van de feitelijkheid. In deze taal wordt de toekomst voorspeld vanuit de 
actualiteit. De maat wordt genomen vanuit wat is! (standaardtoetsen, cijfers en kengetallen). Het zijn 
de hard controls (Meten = Weten). Bij de hard controls gaat hier om de ‘harde’, tastbare en 
beheersbare zaken in onze organisatie: structuren, processen en systemen. Dit is het domein van 
“het hoofd”, kennis, vaardigheden, planning en control concrete verbeteracties, doelstellingen en 
resultaten die wij in de komende jaren willen bereiken. Dit alles uiteraard op basis van onze 
waarden en de talenten, de drijfveren en het vakmanschap van de medewerkers. Daarbij helpen 
meetbare indicatoren onze organisatie om zich op de basis te blijven richten 
Anderzijds is er de taal van de mogelijkheid, de bedoeling: het is meer gericht op “het hart” , het 
zoeken en ontwikkelen van verbinding. Hierbij ligt het doel niet zozeer een meetbare uitkomst , maar 
in de handeling zelf. De relatie staat centraal. Het zijn de soft controls, meer gericht op de 
motivatie, loyaliteit, integriteit, inspiratie, normen en waarden van medewerkers, minder duidelijk 
meetbaar en toetsbaar. 
 
Beide talen trachten we terug te laten komen in onze kwaliteitszorg.  Om vinger aan de pols te 
houden of we de door ons gewenste, verlangde kwaliteit ook realiseren, maken we jaarlijks gebruik 
van diverse hulpmiddelen, instrumenten, systemen, gespreksvormen, observaties, bezoeken, die 
we samenbrengen in een kwaliteitsagenda. Een agenda, die zowel op bestuurlijk als op 
schoolniveau, wordt gehanteerd.  Binnen de kaders van de kwaliteitsagenda op bestuurlijk niveau 
geven scholen op hun eigen wijze nadere invulling van de agenda. Enerzijds verzamelen we met 
toetsen en instrumenten op deze wijze een heleboel data, de harde cijfers, de kengetallen. Via de 
dialoog of de betekenisvolle ontmoetingen (tijdens bijvoorbeeld groepsbesprekingen, 
schoolgesprekken, schoolbezoeken, stakeholderbijeenkomsten) zijn we vooral ook benieuwd naar 
de verhalen naast de cijfers.   
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In de ontwikkeling van onze kwaliteitszorg willen we enerzijds aandacht schenken aan de 
toegankelijkheid , de eenduidigheid en het gebruikersgemak van de verschillende bronsystemen. 
Systemen, waaruit we onze data genereren. Anderzijds blijven we zoeken naar de plek van 
verhalen en betekenisvolle ontmoetingen.  
 
Als onderliggend document hebben we getracht een overzicht te geven van onze 
kwaliteitsstandaarden. Daarin zijn onze eigen ambities verwerkt. Het VCPO reisplan en dit 
schoolplan zijn de bronnen wanneer het gaat om definiëring van onze eigen kwaliteit. Hiermee 
geven we kleur aan het onderwijs zoals we dat zelf voor ogen hebben, onze VCPO- en 
schooleigenheid.  Daarnaast hebben we vanzelfsprekend ook oog voor de wettelijke kaders zoals 
dit bijvoorbeeld is uitgewerkt in het waarderingskader van de inspectie. 
 
De uitspraken in dit document blijven doorlopend onze aandacht vragen. Zijn de uitspraken 
voldoende concreet, zichtbaar, merkbaar, voelbaar om te kunnen dienen als kwaliteitsindicatoren. 
Zien we de tweetaligheid terug?  
In de komende periode blijven we hierover in gesprek.  Met elkaar verhelderen hoe onze eigen 
schoolambities en/of VCPO-ambities zichtbaar/merkbaar zijn op de werkvloer.  Maar ook onszelf 
uitdagen om daar een norm aan te hangen wanneer we tevreden zijn over deze kwaliteitsindicator. 
Met elkaar het gesprek hierover voeren levert niet alleen een verzameling van eigen kwaliteitseisen 
en normen, maar heeft vooral ook een belangrijk neveneffect.  Het gesprek hierover draagt ook bij 
aan de versteviging van onze cultuur.  Het leren van en met elkaar, waar staan we voor en zorgt 
daarmee ook voor een verdere verankering van ons denken over kwaliteit van onderwijs.  
 

HOE WERKEN WE AAN ONDERWIJSKWALITEIT? 
Wij geven vorm aan kwaliteitsontwikkeling waarin ‘leren van elkaar’ centraal staat. Om elkaar scherp 
te houden op kwaliteit en innovatie en van elkaar te leren, zoeken we naar vormen van onderlinge 
kwaliteitsontwikkeling. We kijken daarbij naar de kwaliteit van alle medewerkers binnen de VCPO, 
we ontwerpen en geven vorm aan ons onderwijs samen met anderen (leerkrachten, leerlingen, 
ouders, de omgeving). We proberen het goede te doen op het juiste moment, waardoor doelen 
optimaal kunnen worden gerealiseerd. Congruentie in handelen is een belangrijke leidraad.  Wat we 
van leerlingen verwachten handelen (verantwoordelijkheid en initiatief nemen, nieuwsgierig zijn, pro-
activiteit) leven, doen we zelf op alle niveaus in de organisatie voor. Dit vraagt van de leerkracht 
enerzijds het vakmanschap, anderzijds ook het zelfinzicht, de bereidheid om op zichzelf te 
reflecteren.  
Deze vorm van kwaliteitsontwikkeling betekent ook voor het leiderschap een andere rol, het 
ontwikkelt zich tot gedeeld leiderschap. Het gaat dan over loslaten, vertrouwen en op de 
(oplossingsgerichte) handen zitten. De leidinggevende houdt de leerkracht op een andere manier 
vast, stuurt meer op het proces.  
In de praktijk betekent dat: 
 

Op schoolniveau: 
• Scholen werken vanuit een heldere visie in hun schoolontwikkeling met zelfverantwoordelijke 

teams; leerkrachten met specifieke kwaliteiten, opleidingsachtergrond, ervaring, ambitie worden 
hierin nauw betrokken.  

• Op deze wijze worden er in teams keuzes gemaakt over de inhoud van de lesstof, op welke 
manier de lesstof wordt aangeboden aan de leerlingen, welke middelen daarbij gebruikt worden, 
welke pedagogisch-didactische aanpak er op school gebruikt wordt en op welke manier deze 
aanpak toegepast wordt en welke effecten het heeft.  

• De scholen maken vanuit hun ambities een nadrukkelijke keuze voor een beperkt aantal 
veranderingsonderwerpen (Focus).  

• We kiezen in deze uitwisseling voor frequente, korte en krachtige momenten. We willen 
effectiever vergaderen, meer leren van elkaar.  Bovendien willen we zo prettiger en met meer 
energie samenwerken. 

• Scholen maken toenemend gebruik van teamplannen. Een teamplan heeft betrekking op 
verbeteringen op de school. De doelen hebben een relatie met de onderwijsresultaten, dan wel 
met veranderend gedrag van leerlingen, medewerkers, ouders of de school als geheel. 
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Op VCPO-niveau: 
• Medewerkers krijgen de professionele ruimte kennis en ervaringen te delen, te leren, te 

overleggen en daarin samen te werken. De VCPO en de scholen functioneren als 
leergemeenschap, waarin leren door ervaring en ervaringsuitwisseling een centrale plaats 
inneemt en wordt gefacilieerd. We halen actief schoolvoorbeelden van kwaliteitsontwikkeling op 
en laten elkaar daarin delen. 

• Onze leidinggevenden vormen een leergemeenschap, waarin het gedeeld leiderschap 
richtinggevend is.   

• We scholen onze leerkrachten, die een rol oppakken in de schoolontwikkeling, in 
procesbegeleiding. Deze procesvaardigheden zijn aan alle thema’s te koppelen. 
 

Met de ruimte die we geven en nemen worden ook de grenzen van het handelen aangegeven. Er 
zijn twee vragen waarmee het bestuur de professionele ruimte vaststelt. Vragen naar de doelcriteria, 
welk verschil wil je maken? Vragen naar de kadercriteria, welke situatie(s) wil je voorkomen?  
Daar waar we zien dat we het verschil niet maken, in situaties geraken, die we willen voorkomen, 
komen we in actie. Daarin dragen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid met vragen als hoe we 
elkaar kunnen helpen, welke expertise we kunnen inzetten. Tegelijkertijd vraagt het de nabijheid  
van de bestuurder, de ondersteuning, maar ook de eisen  in die situaties nemen toe.  

 

HOE VERANTWOORDEN WE ONS OVER DE ONDERWIJSKWALITEIT? 
Ruimte hangt altijd samen met resultaat en het afleggen van rekenschap. Het woord ´rekenschap´ 
wordt in twee betekenissen  gebruikt. In de betekenis van ´zich rekenschap geven van´ (luisteren en 
laten beïnvloeden) en in de betekenis van ´rekenschap afleggen´ (zich verantwoorden). en brede 
kijk op onderwijskwaliteit vraagt ook een brede wijze van verantwoorden.  
Allereerst vindt er een verantwoording plaats via dialoog met en tussen toezichthouders, bestuurder, 
directies, schoolteams, (G)MR en ouders. Er wordt verantwoord op resultaten, opbrengsten en het 
proces wat is doorlopen. Is er sprake van cyclisch werken, zelfevaluatie, gedeeld leiderschap, mate 
van zelfsturing, hoe krijgen ouders hun rol?  De dialoog vindt plaats in (school)gesprekken, 
uitzichtbijeenkomsten, de schoolbezoeken, kwaliteitsbijeenkomsten, waarbij alle geledingen zijn 
betrokken. Naast de dialoog wordt ook verantwoording afgelegd in documenten zoals de 
jaarplannen en jaarverslagen en schoolgidsen.  
Daarnaast verantwoorden we ons ook naar de diverse stakeholders. Belangrijke externe 
stakeholders zijn de besturen Primair en Voortgezet Onderwijs op het eiland Voorne-Putten 
Rozenburg, de gemeente Nissewaard, de kinderopvangorganisaties, de zorg en 
welzijnsorganisaties, het Samenwerkingsverband Kindkracht, de kerken, het bedrijfsleven in de 
regio. We ontmoeten deze stakeholders in formele overlegsituaties, er zijn individuele afspraken en 
er worden netwerken gevormd. Thema’s vloeien voort uit ons reisplan, de actualiteit, wet- en 
regelgeving. Thema’s, waarbij we het gevoel hebben samen meer te kunnen betekenen dan alleen. 
Tevens wordt, in het kader van de publieke verantwoording, ook Vensters PO benut.  
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Personeelsbeleid 
Bij de VCPO is in de HR-visie (01-08-
2018)vastgelegd hoe de ontwikkeling is van 
professioneel kapitaal als basis voor goed 
onderwijs. 
In dit beleidsstuk (bijlage 1)is omschreven hoe 
we een lerende organisatie zijn en hoe we 
zorgen dat de vakbekwame professionals 
werken in en aan een professionele cultuur. 
Bij het uitvoeren van dit beleid is de dialoog 
tussen de geledingen het uitgangspunt.  De vier 
centrale thema’s waarlangs de ontwikkelingen 
op personeelsgebied zich voltrekken: A. 
kwaliteit van het onderlinge contact/goede 
gesprek/dialoog 
B. Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid 
C. Gezamenlijke professionalisering verder 
ontwikkelen. D. Voldoende vakbekwame 
medewerkers om de onderwijskwaliteit te 
borgen. 
 
 
 

Vakbekwaam personeel  
We hebben 3 mannelijke en 18 vrouwelijke personeelsleden. 80% hiervan is boven de 40 jaar. Veel 
leerkrachten werken al jaren op Het Anker. Er is dus een behoorlijke mate van stabiliteit. We hebben 
62% LA leerkrachten en  38% LB leerkrachten.  
Het afgelopen jaar (2018)was het ziekteverzuim 0,76 % wat beduidend lager is dan het landelijk 
gemiddelde. (6%) en het gemiddelde ziekteverzuim bij de VCPO (6,5%).  
We hebben naast 2 intern begeleiders ook 3 gedragsspecialisten en 1 taal/leesspecialist en 2 ict-
coördinatoren. We verwachten dat deze kennisvergroting in onze organisatie leidt  tot verbetering 
van ons totale onderwijs Elke medewerker beschikt over een vakbekwaamheidsdossier. Dit is te 
onderscheiden van het personeelsdossier of maakt daar onderdeel van uit. Het personeelsdossier is 
het zakelijk dossier van het bevoegd gezag. Het vakbekwaamheid dossier is het dossier van de 
werknemer, gericht op de persoonlijke ontwikkeling onder verantwoordelijkheid van de werkgever. 
Het vakbekwaamheid dossier bevat naast gegevens van de betrokkene in ieder geval een 
beschrijving van opleiding, ontwikkeling en ervaring, een overzicht van competenties, plan voor de 
persoonlijke ontwikkeling en verslagen van gesprekken rondom de persoonlijke ontwikkeling. Het is 
de bedoeling dat binnen ParnasSys-Integraal de komende jaren de medewerkers hun 
vakbekwaamheid dossier  aanleggen. Personeel 
  
Voor de kwaliteitsbewaking op leerkrachtniveau gebruiken we de volgend instrumenten: 

 Gesprekscyclus in de vorm van ontwikkelgesprekken 
 Werkoverleggen en Teamoverleggen; 
 jaarlijkse planning- en evaluatiebijeenkomst over het afgelopen jaar aan de hand van het 

lopende jaarplan. 
 nascholingsplan 
 klassenconsultaties en collegiale consultaties  
 bekwaamheidsdossier 

 
Voor de kwaliteitsbewaking op organisatieniveau gebruiken we de volgende instrumenten: 

 de kwaliteitsagenda 
 het schoolplan; 
 het jaarplan; 

Figuur 2 professionele cultuur 

https://hetankervcpo-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/directie_hetanker-vcpo_nl/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7b701ce266-a10d-4784-9f85-a5e793749126%7d&action=edit&wdPid=14336483
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 het jaarverslag; 
 de schoolgids; 
 meerjarenbegroting, waaronder investeringen; 
 jaarplanning Kindkracht  
 klachtenregeling  
 kwaliteitsrapportage 
 Risico-inventarisatie en evaluatie 

 

3. Ons schoolconcept  
Onze missie, visie en de vertaling in kernwaarden/kernwoorden 
De missie van de school: Waar staan wij voor? 
Onze missie 

Wij zijn een school, waar  

- zo optimaal mogelijk recht gedaan wordt aan/rekening gehouden wordt met ieders) individuele 

kracht, kleur, talent; 

- voor allen op sociaal emotioneel, cognitief en motorisch gebied een goede basis (anker) wordt 

gelegd om de toekomst met vertrouwen zo succesvol mogelijk tegemoet te kunnen treden; 

- iedereen later met veel plezier, tevredenheid en trots op terug kijkt. 

- wij werken met de werkwijze passend bij ‘boeiend onderwijs’. 

- Gebruik maken van onze werkwijze in ons Denk & Doelab. 

 

Onze kernwaarden 

Deze zijn de antwoorden op de vraag; hoe wij willen handelen, ons in het dagelijks leven gedragen in 
overeenstemming met onze missie en visie. Ze moeten in de school te zien en te voelen zijn. 

- Respect 

KINDEREN, ouders en leerkrachten respecteren, vertrouwen elkaar. We spreken elkaar aan op ons 
gedrag, staan open  voor feedback geven/ontvangen durven en houden ons aan afspraken. 

- Samenwerking 

Kinderen, ouders en leerkrachten werken intensief samen, stemmen zaken en beleidsontwikkelingen 
af.  We bieden elkaar hulp, kijken bij en leren van elkaar.  
 

- (zelf)vertrouwen 

We geven elkaar complimenten, vertrouwen, helpen elkaar, laten merken dat iedereen van waarde 
is, zijn zorgzaam, stimuleren de ontwikkeling van ieders zelfstandigheid en durven nemen en dragen 
van (eigen)verantwoordelijkheid. 

- Plezier 

We hebben plezier in het naar school gaan, ons werk, liefde voor het leren, het vak, voelen ons 
betrokken en verantwoordelijk, zetten bij tegenslag door, delen lief en leed en zijn trots op onze school 
waar veel gelachen wordt.  

- Veiligheid 

We hebben veel aandacht voor het bewaken van de veiligheid voor iedereen op alle gebieden. 
 
Onze visie 

Onze visie laat zien hoe wij in het dagelijkse onderwijs onze kernwaarden in praktijk brengen en 
werken aan de realisering van de missie. Wij willen de leerlingen ontmoeten vanuit hun mogelijkheden 
i.p.v. hun beperkingen. Wij sluiten aan bij de belevingswereld van het kind, waardoor het zijn eigen 
ruimte en grenzen leert ontdekken op een positieve en plezierige wijze. 
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In dit schoolplan vindt u daarover meer informatie. Kent u onze school nog niet, dan nodigen wij u van 
harte uit om een keer te komen kennismaken. U ervaart dan zelf hoe kinderen en leerkrachten 
invulling geven aan onze visie.  
Voor diverse gebieden hebben we uitgangspunten geformuleerd. Ze dienen als ‘ankerpunten’ om de 
juiste koers te bewaken. Richten we ons bijvoorbeeld voldoende op 

- de leerresultaten (op alle gebieden: sociaal emotioneel, cognitief en motorisch) voor alle kinderen; 

- De ontwikkeling van meer ‘afhankelijk’ naar zelfstandigheid, weerbaarheid; 

- de eigen en gezamenlijke verantwoordelijkheid; 

- een ‘ordelijke’ (rust, veiligheid, voorbereide) omgeving; 

- de betrokkenheid van allen; 

- de afstemming onderwijsbehoeften kinderen; 

- een goed draaiende organisatie; 

- de actieve participatie van kinderen, ouders en leerkrachten; 

- een open houding t.a.v. alternatieven, nieuwe leerstrategieën, vernieuwingen etc.; 

- het regelmatig nagaan of alle betrokkenen tevreden zijn; 

- het behoud van het goede. 

 

Onze Identiteit 

Het Anker is een christelijke school. Alle kinderen ongeacht hun geloof of levensbeschouwing zijn 
echter welkom. We vertellen ouders en kinderen van onze uitgangspunten geven hier dagelijkse 
invulling aan. Pluriformiteit, tolerantie, verdraagzaamheid, solidariteit en een democratische houding 
zijn voor ons taakstellende kernbegrippen. We hebben aandacht voor de verschillende 
levensbeschouwingen, religieuze, historische en traditionele achtergronden bij vieringen. We 
stimuleren, dat iedereen naar elk geloof, levensovertuiging, andere mening, een open respectvolle 
houding heeft en je met iedereen plezier kunt hebben. 

Ons motto 

Het motto vat in een paar kernwoorden onze missie, visie en kernwaarden samen: 

 
In de praktijk betekent dit  in onze school dat we, uitgaande van bovenstaande visie: 

 meegaan met de ontwikkelingen op het gebied van ICT en social media 
 het leren met toekomst verder toepassen en uitbouwen 
 talenten bij leerlingen en leerkrachten ontplooien 
 opbrengstgericht werken/ opbrengstgericht, boeiend lesgeven verder uitbouwen 
 Passend Onderwijs bieden, ook aan ‘bovenpresteerders’ 
 een evenredig aanbod op het gebied van cognitieve en creatieve activiteiten ontplooien 
 structureel investeren in het vakmanschap van onze teamleden en 

medeverantwoordelijkheid en delen van leiderschap stimuleren 
 samenwerken en goede communicatie onderhouden met partners en omgeving 

 

4. Wettelijke opdrachten 

4.1 Onderwijskwaliteit, ambities en bewaking 

onderwijskwaliteit 
In hoofdstuk 2 is beschreven wat wij verstaan onder de onderwijskwaliteit en hoe wij deze kwaliteit 
handhaven en bewaken. 
Vanaf augustus 2017 is het toezicht van de inspectie voor onderwijs vernieuwd: 
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Vernieuwde toezicht vanaf augustus 2017  
 “Wat gaat er goed? Wat kan er beter? En wat móet er beter?”   
Misschien is dat wel de kortste samenvatting van de manier waarop de inspectie vanaf augustus 
2017 toezicht op het onderwijs gaat houden.  
  
Dit is de kern van het vernieuwde toezicht:   
 1. Waarborg: basiskwaliteit  
De norm voor basiskwaliteit is dat een bestuur en zijn scholen voldoen aan de deugdelijkheidseisen 
rond de onderwijskwaliteit, de kwaliteitszorg en het financieel beheer.  
 2. Stimuleren tot beter   
De onderwijsinspectie wil actief bijdragen aan een verbetercultuur binnen besturen en scholen, en 
hen stimuleren de onderwijskwaliteit als geheel op een hoger plan te brengen.   
3. Eenduidig toezicht en op maat  
In het toezicht sluiten we zoveel mogelijk aan op de eigen ambities van besturen en scholen. Het 
schoolplan vervult daarin een spilfunctie.   
4. Aansluiten bij verantwoordelijkheid bestuur 
Het bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de continuïteit van het onderwijs. Daarom 
komen bestuur en scholen in het vernieuwde toezicht samen in beeld. Het proces om de 
onderwijskwaliteit te waarborgen en te ontwikkelen binnen het bestuur vormt het uitgangspunt in het 
toezicht. Een beter proces van aansturing en borging biedt betrouwbaarder informatie over de 
kwaliteit van het onderwijs en zorgt voor het geven van meer ruimte.   
  
Bron: Inspectie van het Onderwijs  

Zie ook het onderzoekskader 2017 van de Inspectie van het Onderwijs 

 

Ambities 
Wij willen de opbrengsten van ons onderwijs zien in het kader van de tweetaligheid hiervan. We 
willen de opbrengsten enerzijds meten in harde data, anderzijds de zachtere, merkbare informatie. 
Ook wel genoemd: 
• De taal van het dashboard, feitelijkheden – de taal van de voorspelde toekomst. 
• De taal van het (pedagogisch) wenselijke – hier raak je de bedoeling, de betekenisgeving. 
 
Wat? 
Wij willen de koers die we de afgelopen jaren hebben ingezet, vervolgen. Ons doel blijft leren en 
presteren met plezier! 
Hoe? 
Wij gaan uit van de uitgangspunten en lesmanieren van Boeiend Onderwijs. Hierbij worden 
denkkracht, perspectief nemen, zelfregulatie en samenwerken gekoppeld aan de lesinhoud. 
Waarin? 
We kunnen als team nog groeien in: 

- Leren van en met elkaar 

- Voortouw nemen in de schoolorganisatie 

- Vullen van de gereedschapskist op het gebied van boeiend onderwijs 

- Open houding t.a.v. nieuwe, innovatieve ontwikkelingen en kennis over leren 

- Analysevaardigheden om beter te begrijpen voordat je ingrijpt. 

- Inbreng van de leerlingen in het leerproces 
Op Het Anker willen we wat betreft de harde data streven naar de  aanbevelingen van de commissie 
Meijerink (referentieniveaus) 
 

Kerndoelen 
Het aanbod is afgestemd op de kerndoelen en voldoet. 
 

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/onderzoekskaders/documenten/rapporten/2019/06/06/onderzoekskader-2017-po-en-vve
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Beleid t.a.v. referentieniveaus 
In augustus 2010 zijn er referentieniveaus in de wet vastgelegd. De referentieniveaus beschrijven 
wat leerlingen moeten kennen en kunnen op het gebied van taal en rekenen op verschillende 
momenten in hun onderwijsloopbaan. 
Voor het primair onderwijs zijn twee niveaus beschreven: streefniveau 1S en fundamenteel niveau 
1F. Deze referentieniveaus zijn een aanvulling op de kerndoelen.  
De kerndoelen zijn namelijk aanbodsdoelen (beschrijven de leerstof die voldoende aan bod moet 
komen in het basisonderwijs) en de referentieniveaus zijn beheersingsdoelen (beschrijven wat de 
kinderen moeten beheersen aan het einde van het basisonderwijs).  
 
Met de komst van de referentieniveaus zijn de volgende vragen ontstaan: 
• Welk niveau is voor welke leerlingen bedoeld? 
• Hoe stel je voor een leerling vast welk niveau (streefniveau of fundamenteel niveau of nog 

een ander niveau) het best passend is? 
• Hoe zorg je dat je werkt naar een niveau dat voor een leerling ambitieus, maar wel realistisch 

is? 
Niveau 1S, of het streefniveau, moet door het grootste gedeelte van de leerlingen bereikt worden 
aan het eind van het basisonderwijs. We weten echter dat er leerlingen zijn die veel meer kunnen 
dan referentieniveau 1S en dat er leerlingen zijn die niveau 1S niet zullen halen, ook niet met extra 
inspanning. Als op een verantwoorde manier wordt vastgesteld dat het aanbod op niveau 1S te 
hoog is en de leerling deze doelen niet zal halen, kunnen leraren deze leerling laten werken naar 
niveau 1F (ook al blijven ze voor onderdelen die wel beter gaan, wel hun leerlingen uitdagen zo ver 
mogelijk te komen). Referentieniveau 1F, het fundamenteel niveau, beschrijft de doelen voor deze 
leerlingen. Er zal daarnaast nog een heel kleine groep leerlingen zijn voor wie ook 1F te hoog 
gegrepen is. Voor hen zijn speciale doelen en leerroutes geformuleerd in het SLO-project Passende 
Perspectieven. 
Om te komen tot goede afstemming van het aanbod gebruiken we de toets- en 
screeningsinstrumenten. 

 
De huidige opbrengsten van de uitgestroomde leerlingen van groep 8 van Het Anker in verhouding 
tot de referentieniveaus zijn als volgt: 

IEP eindtoets 2019  Ref niveau  
Lezen 

Ref.niveau 
Taalverz. 

Ref.niveau 
Rekenen 

Schoolgemiddelde  
Cbs Het Anker 

 
81,1 

Norm bij 
schoolweging 
3%: 
>79,6  

<1F =    0% 
1 F  = 100 % 
2F   =     81 % 

<1/F=   0% 
1F   = 100% 
2F   =   48% 

<1F = 5% 
1F   = 95% 
1S   = 52% 

De schoolweging vervalt in de huidige vorm en wordt vervangen door een nieuwe 
herverdeling van achterstandsmiddelen. Er hangt ook een andere score aan. cbs Het Anker 
zit rond een gemiddelde schoolweging van 30,6. (2017)  

 
Onze ambities voor de periode 2019 – 2023 qua uitstroom (harde data): 
85% van de leerlingen haalt 2F niveau voor lezen 
60% van de leerlingen haalt 2F niveau voor taalverzorging 
60% van de leerlingen haalt 1S niveau voor rekenen 
 
Om dit te bereiken hebben we de volgende gereedschappen:  

 de nieuwe methoden die we gaan implementeren (leerstofaanbod),  

CITO LVS    Referentieniveaus commissie Meijerink  
I  = 20%         1S/2F  65%  >M8 
I/II/III  = 80%    1F  85% M8 
IV/V  = 100%   <1F  15% E6 M7 E7 
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 het vervolg in ons opbrengstgericht boeiend onderwijs (klassenmanagement, didactische en 
pedagogische vaardigheden en schoolklimaat) 

 en de verbetering van de analysevaardigheden van de leerkrachten  
 en het leren met en van elkaar. 

 

Bewaking 
Wij spreken bij aanvang 
van het jaar af wat onze 
plannen zijn en hoe we ze 
willen bereiken. We hebben 
hierbij ook persoonlijke 
doelen en plannen, omdat 
ook leerkrachten 
verschillen in kennis en 
vaardigheden.  

 In de 
Teamoverleggen en 
werkoverleggen 
staan de 
besprekingen van 
de diverse 
onderwerpen 
gepland. 

 Op studiedagen 
verdiepen we de 
kennis en 
vaardigheden 
volgens plan.  

 In de groepsbesprekingen (minimaal 2x per jaar) worden de doelen en aanpak met de 
leerkrachten besproken.  

 In de ontwikkelgesprekken (minimaal 1x per jaar) komen de thema’s ook aan bod.  
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Planning kwaliteitscyclus op schoolniveau. 
In de jaarlijkse kwaliteitsagenda wordt onderstaand verwerkt: 
 
 

 

Screening 
We screenen de leerlingen twee keer per jaar met cito toetsen. We analyseren de resultaten en 
nemen aan de hand van de conclusies activiteiten op. 
Een overzicht van toetsen/observaties die in dit kader door de school worden ingezet (wij gebruiken 
de toetsen van Cito-volgens de toetskalender die we jaarlijks hanteren): 
Verklaring van de afkortingen: SEO - sociaal emotionele ontwikkeling, WO - wereldoriëntatie,  Naast 
de onderstaande toetsen/observaties zijn er natuurlijk ook de methodegebonden toetsen.  
 

 

 
 
 

 
2019-2020 

 

 
2020-2021 

 

 
2021-2022 

 
2022-2023 

Quick Scan  
WMK 
 

Jaarlijkse quickscan 
Wetenschap & 
techniek  
 

Jaarlijkse quickscan 
Opbrengstgericht 
werken 
Kwaliteitszorg 
 

Jaarlijkse quickscan 
Schoolklimaat  
 

Jaarlijkse quickscan 
De schoolleiding  
Opbrengsten 
 

Schooldiagno
ses 
WMK 
 

n.a.v. signalen 
Quickscan 

n.a.v. signalen 
Quickscan 

n.a.v. signalen 
Quickscan 

n.a.v. signalen Quickscan 

Basiskwaliteit 
 
 

SOP opstellen (ROK 
niveau) 

Meten BK  
Beschrijven E.K. 
(ambities) 

SOP opstellen (ROK 
niveau) 

Meten BK  
Beschrijven E.K. (ambities) 

Vragenlijsten 
Tevredenheid  
(mei) 
WMK 

Uitwerken acties van 
de diverse 
vragenlijsten 
 
 

VL Ouders (incl. 
Veiligheid) 
VL Leraren (incl. 
Veiligheid) 
VL Leerlingen  

Uitwerken acties van 
de diverse vragenlijsten 

VL Ouders (incl. Veiligheid) 
VL Leraren (incl. 
Veiligheid) 
VL Leerlingen  

Vragenlijsten 
Veiligheid  
ZIEN! 
 

ZIEN! Sociale 
veiligheid  
WMK deelvragenlijst 
 
 

ZIEN! Sociale veiligheid  
 

ZIEN! Sociale veiligheid  
WMK deelvragenlijst 
 

ZIEN! Sociale veiligheid  
 

Groep 1 2 3 4 5 6 7 8 

Taal  Taal voor 
kleuters 

      

Technisch 
Lezen 

  DMT 
AVI 
Herfstsignalering 
Wintersignalering 
Lentesignalering 
Zomersignalering 

DMT 
AVI 

DMT 
AVI 
 
 

DMT 
AVI 
 
 

DMT 
AVI 

DMT 
AVI 
Drempel 

Begrijpend 
lezen 

    Begr. 
Lezen 
3.0 

Begr. 
Lezen 
3.0 

Begr. 
Lezen 
3.0 

Begr. 
Lezen 
3.0 
Drempel 

Spelling   Spelling 3.0 Spelling 
3.0 
 

Spelling  
3.0 

Spelling  
3.0 

Spelling 
3.0  
Werkw. 
spelling 

Spelling 
3.0  
Werkw. 
Spelling 
Drempel 

Begaafdheid Sidi-3 Sidi-3 Sidi-3 Sidi-3 Sidi-3 Sidi-3 Sidi-3 Sidi-3 

Woordenschat        Drempel 

Rekenen  Rekenen 
voor 
kleuters 

Rekenen  3.0 Rekenen 
3.0 

Rekenen 
3.0 

Rekenen 
3.0 

Rekenen 
3.0 

Rekenen 
3.0 
Drempel 

SEO BOSOS BOSOS ZIEN! ZIEN! ZIEN! ZIEN! ZIEN! ZIEN! 
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4.2 Onderwijstijd 
Wij hebben sinds dit schooljaar een jaarrooster met 940 uur. Per week hebben de leerlingen 
van alle groepen 25 uur en 45 minuten les. We hebben ook vanaf groep 2 wekelijks lessen 
in het Denk & Doelab, waarin de leerlingen leren ontdekken, creatief denken en oplossen 
en werken aan ict-vaardigheden, zoals computational thinking. 
De verdeling van de uren over de vakken is als volgt: 
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4.3 De inhoud van ons onderwijs 
 

 Leermiddelen/ methodes 

Boeiend onderwijs is ons onderwijs voor de toekomst 
Zintuiglijke en lichamelijke 
ontwikkeling 

Gr. 1-2  -  
gymmen 2x p/week en spelen elke dag buiten/rollebollebos 
Gr. 3-8  
Leerlijnen vakleerkracht gym 

Nederlandse taal 
 

Gr.1-2  
Map ontluikende geletterdheid 
Gr. 3  
Veilig leren lezen  
Groep 4 t/m 8: 
Taalverhaal.nu 
Technisch lezen -Station Zuid 
Begrijpend lezen – Nieuwsbegrip 

Rekenen en wiskunde 
 

Gr.1-2  
werkmap gecijferd bewustzijn 
Gr. 3-8 
Alles Telt 
Gynzy 

Engelse taal 
 

Gr.1 t/m 8 
Take it easy 

Wereldoriëntatie 
 

Gr. 3 - 8 
Wereldoriëntatie in samenhang- Blink 

Maatschappelijke verhoudingen, 
waaronder staatsinrichting 

Wereldoriëntatie in samenhang 
 

Geestelijke stromingen 
 

Trefwoord 
Wereldoriëntatie in samenhang 

Expressie-activiteiten 
 

Moet je doen 
BCE-lessen gemeente Nissewaard 
Mediakunsteducatie i.s.m. Digital Playground 

Bevordering sociale redzaamheid, 
waaronder gedrag in het verkeer 

Veilig Verkeer Nederland 
Jeugdverkeerskrant 

Bevordering van gezond gedrag Wereldoriëntatie in samenhang 
Mediawijsheidslessen 

Schoolveiligheid/ welbevinden van 
de leerlingen 

Mediawijsheid 
ZIEN! vragenlijsten 
Grip op de groep 

Bevordering actief burgerschap en 
sociale integratie, overdragen kennis 
over/ kennismaking met de diversiteit 
van de samenleving 

Trefwoord 
SamSam 
Kidsweek 
 

Computational thinking en 
technische creatieve expressie  

Wekelijks lessen in Denk & Doelab 

 
Door deze leerstof aan te bieden middels het gebruik van genoemde leermiddelen, de wijze waarop 
deze leermiddelen worden ingezet en de leertijd die wordt gereserveerd voor deze inhouden voldoet 
basisschool cbs Het Anker aan de kerndoelen en de wettelijke eisen zoals verwoord in artikel 9 van 
de Wet Primair Onderwijs.  
In de referentieniveaus voor rekenen en taal hebben de leerkrachten training gehad en weten welke 
leerstofaanbod er nodig is en wat de leerlingen moeten beheersen. 
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4.4 Wat hebben onze leerlingen nodig? 
o onze accenten 
Wij staan voor een 
handelingsgerichte aanpak in 
de school. Leerlingen zijn 
verschillend en hebben ook 
een diversiteit aan 
onderwijsbehoeften. Wij 
brengen dit in kaart en 
passen zodanig de leerstof of 
aanpak aan, dat we hierdoor 
bereiken dat leerlingen zich 
gekend voelen en beter gaan 
leren. 
Voor de komende jaren 
richten we ons op de 21-
eeuwse vaardigheden, zoals 
beschreven in het boekje 
‘Leren met toekomst’ uitgave 
van de CED. Hierin zijn de 
vier kernvaardigheden 
beschreven: Zelfregulering, 
Perspectief nemen, 
Samenwerken en  
Denkkracht. We gebruiken 
hiervoor de moderne media. 
Hiervoor is ook digitale 
geletterdheid een 
voorwaarde. Hoe kun je 
systematisch zoeken, 
experimenteren en manieren om oplossingen te bedenken ontwikkelen bij de leerlingen.  
We willen bij de uitvoering van deze kernwaarden de route volgen van boeiend onderwijs, omdat we 
denken dat de kennis en vaardigheden die leerlingen zich eigen moeten maken veel beter 
plaatsvindt als het onderwijs op een boeiende manier wordt gegeven. Wij verzorgen dit ook in ons 
Denk & Doelab. 

 
o onze aanpak 
We starten direct na de wenperiode op de basisschool met een oudervertelgesprek. Hierin vertellen 
ouders hoe hun kind is, wat hij/zij doet en hoe zij met het kind omgaan.  
Wij noteren dit en aan de hand van de observaties van de leerkracht en kindgesprekken wordt een 
groepsoverzicht gemaakt. Hierin staan belemmerende en stimulerende factoren die het kind niet of 
juist wel helpen bij het leren. Met deze bevindingen wordt rekening gehouden als de leerkracht 
nieuwe leerstof gaat aanbieden. 
De aanpak die werkt wordt ook doorgegeven aan de leerkrachten uit opeenvolgende leerjaren, 
zodat een continue aanpak is gewaarborgd. 
We noteren de bevindingen in de groepsplannen en de aantekeningen in ons leerlingvolgsysteem.  
Regelmatig hebben we met ouders gesprekken over de vorderingen van hun kind. 

 

Figuur 3 Digitale geletterdheid (Bron:curriculum.nu) 
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o past ons onderwijs? 
Voor de organisatie van de leerlingenzorg 
verwijzen we naar het zorgplan van het  
samenwerkingsverband Kindkracht.  Hierin 
staat beschreven aan welke zeven referenties 
elke school voor hun basisaanbod moet 
voldoen.  
Daarnaast wordt ook de  regulering en 
procedures rond het toekennen van extra 
ondersteuning aan de leerlingen hierin 
beschreven.  
Extra onderwijsondersteuning wordt 
georganiseerd in de vorm van arrangementen. 
Deze kunnen van licht en tijdelijk tot intensief en 
langdurig variëren. 
Ondersteuningsarrangementen zijn: 

o een budget voor de school waarmee 
deze in noodgevallen aan specifieke ondersteuningsbehoefte van een specifieke leerling 
tegemoet kan komen 

o een tijdelijke plaats voor de leerling in een voorziening binnen de eigen school; 
o (tijdelijke)beschikbaarheid van specifieke hulpmiddelen voor leerlingen met een 

(meervoudige) lichamelijke handicap die de basisondersteuning overstijgen; 
o een (tijdelijke) plaats voor de leerling binnen een bovenschoolse voorziening 
o een gecombineerd traject van onderwijs en jeugdzorg (een onderwijs-jeugdhulparrangement 

of OJA); 
o uitwisselplaatsen voor kennis en expertise (pool van praktijkdeskundigen aangevuld met 

eventueel externe deskundigen); 
o een (tijdelijke) plaats of observatie binnen speciaal basisonderwijs of het (voortgezet) 

speciaal onderwijs; 
o inzet van het speciaal (basis) onderwijs als expertisecentrum. 

In de POS (Perspectief op School) hebben wij de inzet van personeel en middelen voor de 
basisondersteuning verantwoord. Op wijkniveau (ROK en Gemeente)worden ook gezamenlijke 
activiteiten ondernomen om de basisondersteuning te versterken. 
 

4.5 De leerlingenzorg 
 
• zorgstructuur 
Op Het Anker hebben we twee Intern begeleiders, die samen drie dagen werken. Om de vier weken 
is er een zorgoverleg met de directie. De Intern begeleiders houden leerling- en 
groepsbesprekingen met de groepsleerkrachten waarin alle bijzonderheden van de leerlingen en de 
groep worden besproken. Minimaal zeven keer is er een bijeenkomst van het 
schoolondersteuningsteam (SOT) die met de Intern begeleider, deskundige(n), leerkracht en ouders 
een leerling bespreken. Vier keer per jaar is er een handelingsgericht integraal arrangement (HIA) 
gepland, waarbij alle hierboven genoemde betrokkenen en een onafhankelijke trajectbegeleider van 
het samenwerkingsverband. Zij gaan met elkaar een nieuw perspectief voor de betreffende leerling 
bedenken.   
 

• toelating 
Wij kijken bij de toelatingsprocedure of wij de leerling datgene kunnen bieden wat hij/zij nodig heeft. 
Er vindt eerst een kennismakingsgesprek plaats. Hierin vragen we naar de ontwikkeling en luisteren 
we naar de ouders. Als we denken dat we dit kind kunnen bieden wat het nodig heeft, komt de 
leerling een dag meedraaien in de groep. Hierna volgt een tweede gesprek met ouders en wordt tot 
plaatsing overgegaan. 
De procedure schorsen en verwijderen kunt u teruglezen in onze schoolgids. 

Figuur 4 structuur basisondersteuning 
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o Kinderen met 

meer 
mogelijkheden 

Het onderwijs richt zich 
ook op kinderen met meer 
dan gemiddelde 
mogelijkheden. Via 
groepsplannen en 
individuele 
handelingsplannen streven 
we naar een passend 
aanbod, zodat ook deze 
kinderen de bij hun 
mogelijkheden passende 
leerwinst kunnen bereiken. 
Binnen de VCPO bestaat 
de mogelijkheid om deel te 
nemen aan een Plusklas.. 
Beleid ten aanzien van 
kinderen met meer dan 
gemiddelde mogelijkheden 
is op VCPO niveau 
geformuleerd. Hieruit 
voortvloeiend hebben we 
op Het Anker ons meer- en 
hoogbegaafdenbeleid 
beschreven. Wij werken 
een aantal weken per jaar 
met een projectgroep met 
meer- en hoogbegaafde 
leerlingen. 

 
o Ouders 

De taken en 
verantwoordelijkheden van 
ouders en scholen vullen 
elkaar aan. Ouders en 
school hebben immers een 
gemeenschappelijk belang, 
namelijk een goede ontwikkeling van het kind. Essentieel daarbij is een goede samenwerking 
tussen beide partijen, van een actief partnerschap. Het is van groot belang, dat school en ouders 
elkaar onderling informeren, altijd vanuit het belang van het kind de dialoog zoeken, blijven 
communiceren ook als het moeilijk wordt, niet aarzelen hulp in te schakelen als het te moeilijk wordt 
en samen optrekken wanneer de gemaakte afspraken worden uitgevoerd. 

 
o Geschillencommissie passend onderwijs 

De geschillencommissie passend onderwijs komt pas in zicht als de ouders en de school of de 
ouders en het samenwerkingsverband Kindkracht  er echt niet samen met elkaar uit komen. Ouders 
kunnen bij de geschillencommissie een klachtenprocedure beginnen.  
Op http://www.geschillenpassendonderwijs.nl/procedures vindt u de betreffende procedures. 
 

 
 

Figuur 5 zorgstructuur op Het Anker 
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o Procedures aanmelding/schorsing   

Hiervoor verwijzen we naar het document van Verus, omdat we die procedure volgen. 

5. Analyse van het functioneren van de school 
Gebruikte instrumenten hiervoor: 

 Landelijke trends en ontwikkelingen 
 Zelfevaluatie 
 WMK-tevredenheidsvragenlijsten voor leerlingen, ouders en leerkrachten (april 2019) 
 Strategisch beleidsplan VCPO 
 Kwaliteitsrapport januari 2019 

 
In het kader van dit schoolplan zien we voor de komende vier jaar een aantal kansen en 
bedreigingen voor wat betreft de school, het personeel en de leerlingen. We willen hiermee in onze 
beleidskeuzes en ons beleid rekening houden. 
Trends en ontwikkelingen in de maatschappij: 

• lerarentekort 

• 21st century skills 

• Passend Onderwijs 

• Digitale ontwikkelingen 

• Individualisering en opvoeding 
 

Landelijke ontwikkelingen: 
o Aandacht voor 21st century skills – accent op vaardigheden 
o Adviezen van curriculum.nu  
o Burgerschapsvorming 
o Rol en vakbekwaamheid van de leraar 
o Professionalisering van de beroepsgroep 
o Aandacht voor andere aspecten van het leren van kinderen 
o Aandacht voor natuur en duurzaamheid 

 
Zelfevaluatie en tevredenheidspeilingen 
Voorafgaand aan de nieuwe schoolplanperiode is door middel van zelfevaluatie de kwaliteit van de 
school als totaliteit in beeld gebracht. Dit is gedaan met behulp van de vragenlijsten van Integraal en 
met behulp van de kengetallen en opbrengsten zoals die getoond kunnen worden in de cockpit van 
Integraal.  
Onderzocht is (zie hoofdstuk 4,5 en 6) hoe deze zich verhouden tot de basiskwaliteit en de 
schooleigen ambities.  
Uit de tevredenheidspeiling en de zelfevaluatie (april 2015) komt een aantal zaken naar voren waar 
wij verbetering in willen aanbrengen.  
Allereerst zaken die positief eruit komen: 

- School analyseert het onderwijsleerproces systematisch 

- Incidenten die betrekking hebben op welzijn komen slechts bij hoge uitzondering voor 

- De leerkracht biedt kinderen structuur 

- De leerkracht bereikt dat kinderen in toenemende mate initiatieven nemen 
Onderwerpen die minder goed scoren en die ontwikkeld moeten worden: 

- De leerkracht geeft kinderen inzicht in hoeverre zij het lesdoel hebben bereikt 

- Kwaliteitsmanagement is een zaak van het hele team 

- Evalueren van het functioneren van oud leerlingen 

- De schoolleiding bereikt dat personeelsleden doelgericht gebruik maken van elkaars kennis 
en kwaliteiten 
 

https://www.verus.nl/aanbod/producten/wegwijzer-weet-de-weg-bij-aanmelding-schorsing-en-verwijdering-van-leerlingen-po-0
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SWOT-Analyse 
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Kwaliteitsrapportage 
Over het algemeen wordt er voldoende tot goed gescoord bij de tweejaarlijkse screeningen van de 
cito toetsen. 

- Leerstofaanbod: Uit de kwaliteitsrapportage blijkt dat begrijpend lezen in enkele groepen, 
nog niet optimaal scoort.  

- Pedagogisch handelen: Winst valt er ook te halen op het gebied van persoonlijke doelen 
stellen, verantwoordelijkheid delen, samenwerken 

- Didactisch handelen: goede analyse van data, alvorens interventies te plegen is van groot 
belang. We willen als team hierin nog stappen maken. 

 
Strategisch beleid VCPO –specifiek voor Het Anker 
In het strategisch beleidsplan van de VCPO staan ook richtlijnen voor de koers die wij als VCPO-
scholen gaan. Thema’s: professionele cultuur, basis op orde (hard en soft controls), leren met 
toekomst. 
 
Meerjarenbeleid 
De uitkomsten van de analyse zijn leidend voor de schoolontwikkeling in de komende 
schoolplanperiode. De door het team gekozen verbeterpunten zijn ‘uitgezet’ in een meerjarenbeleid. 
Als eerste stap op weg naar het nieuwe schoolplan zijn de missie, visie en uitgangspunten 
besproken, waar nodig aangepast en weer opnieuw vastgesteld. 
Een aantal richtinggevende uitspraken van belang voor onze activiteiten en prioritering:  
 

Streefbeelden 

1. Op Het Anker besteden we gericht aandacht aan de 21st century skills 

2. Op Het Anker werken alle medewerkers aan het ontwikkelen van hun differentiatie 
en ict-vaardigheden 

3. Op Het Anker leren alle medewerkers met en van elkaar 

4. Op Het Anker wordt systematisch aandacht geschonken aan de sociaal-emotionele 
ontwikkeling  

5. Op Het Anker gaan we de analyse en zorgstructuur aanpassen 

6. Op Het Anker willen we vernieuwing van het lesaanbod/aanpak wereldoriëntatie 

7. Op Het Anker willen we inspraak van leerlingen op het schoolbeleid realiseren 

8. Op Het Anker willen we de gestelde schoolnormen (hoofdstuk 4) bereiken 

 
    
Jaarplannen 
Vanuit dit meerjarenbeleid worden er per schooljaar één of meerdere jaarplannen geschreven met 
als doel de kwaliteit te verbeteren en te verduurzamen.. Elk afzonderlijk jaarplan beschrijft een 
veranderonderwerp. Per veranderonderwerp wordt aangegeven welke activiteiten daarvoor 
uitgevoerd gaan worden (wie, wat, hoe, wanneer enz.) en wat de gewenste situatie is die bereikt 
moet worden. Beschreven wordt welke competenties nodig zijn om de gewenste kwaliteit te 
realiseren. Er wordt vastgesteld of en hoe behaalde successen gemeten zullen worden. Aan het 
einde van een schooljaar worden de voor dat schooljaar geldende jaarplannen geëvalueerd en 
worden de jaarplannen voor het volgende schooljaar opgesteld. 
 

Overzicht van documenten en BIJLAGEN:  

Bijlagen op school waarnaar wordt verwezen: 
personeelsbeleid  - bestuurlijk waarderingskader -planning en controlcyclus – kwaliteitsstandaarden-  
verwijderen en schorsen leerlingen zie: https://www.verus.nl/aanbod/producten/wegwijzer-weet-de-
weg-bij-aanmelding-schorsing-en-verwijdering-van-leerlingen-po-0  

 
 
 

https://www.verus.nl/aanbod/producten/wegwijzer-weet-de-weg-bij-aanmelding-schorsing-en-verwijdering-van-leerlingen-po-0
https://www.verus.nl/aanbod/producten/wegwijzer-weet-de-weg-bij-aanmelding-schorsing-en-verwijdering-van-leerlingen-po-0
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6. Meerjarenoverzicht schoolontwikkelingen 

MEERJARENOVERZICHT AMBITIE EN ONTWIKKELINGEN  
 
 

 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023  

Basis op orde 
In de 
uitvoering/ontwikkeling 
rekening houdend met 
aandacht voor 
onderstaande thema’s: 
 
Aanbod (OP1) 
Zicht op ontwikkeling (OP2) 
Didactisch handelen (OP3) 
Extra ondersteuning (OP4) 
Samenwerking (OP5) 
Toetsing en afsluiting (OP6) 
 
Veiligheid (SK1) 
Pedagogisch klimaat (SK2) 
 
Resultaten (OR1) 
Sociale en maatschappelijke 
Competenties (OR2) 
Vervolgsucces (OR3) 
 
Kwaliteitszorg (KA1) 
Kwaliteitscultuur (KA2) 
Verantwoording en dialoog 
(KA3) 

Kerndoelen / Vernieuwing 
van methodes:   

• Verdere invoering 
taalmethode groep 7 

• Gynzy-rekenen en taal 
In de bovenbouw 
invoeren en evalueren 

• Wereldorientatie gr 3 t/m8 
implementatie 

• Verkeer nieuwe methode 

• Muziekmethode 
vervangen 

• Curriculum.nu resultaten 
bestuderen 
  

Onderwijsopbrengsten 

• Alle domeinen op of 
boven landelijk 
gemiddelde in alle 
groepen 

 
Zorg en ondersteuning: 

• Werken met 
referentieniveaus  

• Start vernieuwing analyse 
en aanpak  

• Leerlingenzorg – jaarplan 
op ROK niveau  
ontwikkelen 

• Extra ondersteuning in 
beeld na analyse  

• Uitbreiden van 
specialisme 
 

Kerndoelen / Vernieuwing 
van methodes: 

• Invoering taalmethode 
groep 8 

• Gynzy-rekenen en taal in 
de bovenbouw evalueren 

• Wereldorientatiemethode 
evalueren en borgen 

• Verkeersmethode 
evalueren en borgen 

• Muziekmethode evalueren 
en borgen 

• Mogelijke aanpassingen 
n.a.v. curriculum.nu 

 
Onderwijsopbrengsten 

• Alle domeinen op of 
boven landelijk 
gemiddelde in alle 
groepen 

 
Zorg en ondersteuning: 

• Werken met 
referentieniveaus  

• Vervolg analyse en 
aanpak   

• Implementatie 
Leerlingenzorg op ROK 
niveau integreren 

 

Kerndoelen / Vernieuwing 
van methodes: 

• Taalmethode evalueren 
en borgen 

• Gynzy-rekenen/taal in de 
bovenbouw evalueren en 
borgen 

• Wereldorientatiemethode 
Evalueren en borgen 

• Oriëntatie methode 
rekenen & wiskunde 

 
 
 
 
Onderwijsopbrengsten 

• Alle domeinen op of 
boven landelijk 
gemiddelde in alle 
groepen 

 
Zorg en ondersteuning: 

• Werken met 
referentieniveaus  

• Vervolg analyse en 
aanpak evalueren en 
borgen 

• Leerlingenzorg op ROK 
niveau evalueren en 
borgen 

 

Kerndoelen / Vernieuwing 
van methodes: 

• Nieuwe methode(n) 
implementeren 

• evalueren en borgen 
van huidige methoden 

• Gynzy rekenen/taal 
evalueren 

• Implementatie methode 
rekenen en wiskunde 

 
 
 
 
 
Onderwijsopbrengsten 

• Alle domeinen op of 
boven landelijk 
gemiddelde in alle 
groepen 

 
Zorg en ondersteuning: 

• Werken met 
referentieniveaus 

• Analyse en aanpak 
leerlingenzorg evalueren 
en borgen 

• Leerlingenzorg op ROK 
niveau evalueren en 
borgen 
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SPEERPUNTEN      

1. Leren met toekomst  ICT en Techniek  
(activerend, 
groepsdoorbekend en 
onderzoeken leren):  

• Chromebookonderricht 
integreren 

• Ontdekkend leren (21st 
century skills) vanaf gr.2 

• Good practice uitwisselen 

• Ict en techniek-leskisten 

• Mediawijsheid 

• ict-beleidsplan afstemmen 
n.a.v. curriculum.nu 

 
 
21st century skills – 

• Boeiend onderwijs in de 
school.  
(breinkennis, 
systeemdenken, 
denkgewoonten, 
Coöperatief leren, 
meervoudige 
intelligenties.etc.) 

• groepsdoorbroken werken 
met zaakvakken 

 
Sociaal Emotionele 
ontwikkeling-  

• Sociaal emotioneel leren 
volgens plan uitvoeren (in 
combinatie met ZIEN!) 
 

 
Niet alleen cognitief 

• Uitbreiden natuurtuin 

• Onderzoek naar mindfull 
bewegen in de school 

 

ICT en Techniek 
(activerend, 
groepsdoorbekend en 
onderzoeken leren): 

• Chromebookonderwijs 
integreren 

• Ontdekkend leren (21st 
century skills) evalueren 
en borgen 

• Good practice uitwisselen 

• Ict en techniek-leskisten 

• Mediawijsheid 

• aanpassen ict-
beleidsplan. 

 
21st century skills – 

• vervolg –Boeiend 
onderwijs in de school. 
Evaluatie en borging 

• Advisering curriculum.nu 
meenemen en uitwerken 
in leerstofaanbod 

• groepsdoorbroken werken 
met zaakvakken in 
bovenbouw evalueren en 
borgen 

 
Sociaal Emotionele 
ontwikkeling-  

• Sociaal emotioneel leren 
volgens plan uitvoeren (in 
combinatie met ZIEN!) en 
monitoren 

 
Niet alleen cognitief 

• Uitbreiden natuurtuin 

• implementatie mindfull 
bewegen in de school 

 

ICT en TECHNIEK 
(activerend, 
groepsdoorbekend en 
onderzoeken leren): 

• Chroombookonderwijs 
integreren 

• Ontdekkend leren (21st 
century skills) evalueren 
en borgen  

• Good practice uitwisselen 

• Ict en techniek-leskisten 

• Mediawijsheid 

• Invoeren ict-beleidsplan 
 
 
21st century skills – 

• vervolg –Boeiend 
onderwijs in de school. 
Evaluatie en borging 

• uitbreiding met unitwerk 
evalueren en borgen 

 
 
 
 
 
 
Sociaal Emotionele 
ontwikkeling-  

• monitoren/evalueren 
borgen 

 
 
 
Niet alleen cognitief 

• Uitbreiden natuurtuin 

• Evaluatie en borgen 
mindfull bewegen in de 
school 

ICT en TECHNIEK 
(activerend, 
groepsdoorbekend en 
onderzoeken leren): 

• Chromebookonderwijs 
integreren 

• Ontdekkend leren (21st 
century skills)  

• Evalueren en borgen ict-
beleidsplan 

• Good practice uitwisselen 

• Ict en techniek 

• mediawijsheid 
 
 
21st century skills – 

• vervolg –Boeiend 
onderwijs in de school. 
Evaluatie en borging 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sociaal Emotionele 
ontwikkeling-  

• monitoren/evalueren/ 
borgen 

 
 
 
Niet alleen cognitief 

• Uitbreiden natuurtuin 

• Evaluatie en borgen 
mindfull bewegen in de 
school 
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Leerlingen 

• Onderzoek naar leerling 
portfolio 

• Invoeren van 
leerlingenraad 

Leerlingen 

• Invoering leerling portfolio 

• Evalueren van 
leerlingenraad 

 

Leerlingen 

• Evalueren en borgen 
leerling portfolio 

• Evalueren van 
leerlingenraad 

Leerlingen 

• Evalueren en borgen 
leerling portfolio 

Evalueren van leerlingenraad 

2. Wij nemen 
belemmeringen weg  

(HR-thema’s) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voldoende kwalitatief en  
Kwantitatief personeel 
(regio-breed) 

Werkdruk 
verlagen/verdelen: 

• Werken met TO’s (10) en 
WO’s naar behoefte 
TO=Team Overleg 
WO=Werk Overleg 

• Inzet uren personeel bij 
‘drukke’ perioden 

• Op WO onderwerp 
werkdruk agenderen. 

• Versterken van 
eigenaarschap: aanbod 
teacher leader training 
En individuele trainingen 

Ontzorgen 

• Gezond en vitaal aan het 
werk: gebruik duurzame 
inzetbaarheidsuren 

Personeelstekort 

• Regionale aanpak 
lerarentekort (zie 
jaarplan) 

• Ziekte- en 
vervangingsbeleid 

Opleidingsschool 

• Wij zijn opleidingsschool 
en zorgen dat studenten 
het vak kunnen leren in 
de praktijk 

Werkdruk verlagen/verdelen: 

• Evalueren werkoverleg 

• Op WO onderwerp 
werkdruk agenderen. 

• Versterken van 
eigenaarschap: aanbod 
teacher leader training 
En individuele trainingen 

Ontzorgen 

• Gezond en vitaal aan het 
werk: gebruik duurzame 
inzetbaarheidsuren 
(hrm-beleid) 

Personeelstekort 

• Regionale aanpak 
lerarentekort (zie jaarplan) 

• Ziekte- en 
vervangingsbeleid 

Opleidingsschool 
Evaluatie opleidingsschool  

Werkdruk verlagen/verdelen: 

• Evalueren werkoverleg 

• Op WO onderwerp 
werkdruk agenderen. 

• Versterken van 
eigenaarschap: aanbod 
teacher leader training 
En individuele trainingen 

Ontzorgen 

• Gezond en vitaal aan het 
werk: gebruik duurzame 
inzetbaarheidsuren 

Personeelstekort 

• Regionale aanpak 
lerarentekort (zie jaarplan) 

• Ziekte- en 
vervangingsbeleid 

Opleidingsschool 
Evaluatie opleidingsschool 

Werkdruk 
verlagen/verdelen: 

• Werken met TO’s (10) en 
WO’s naar behoefte 
TO=Team Overleg 
WO=Werk Overleg 

• Inzet uren personeel bij 
‘drukke’ perioden 

• Op WO onderwerp 
werkdruk agenderen. 

• Versterken van 
eigenaarschap: aanbod 
teacher leader training 
En individuele trainingen 

Ontzorgen 

• Gezond en vitaal aan het 
werk: gebruik duurzame 
inzetbaarheidsuren 

Personeelstekort 

• Regionale aanpak 
lerarentekort (zie jaarplan) 

• Ziekte- en 
vervangingsbeleid 

Opleidingsschool 
Evaluatie opleidingsschool 

 
3. Kwaliteitsontwikkeling 

 
Systemen 
 
 

Systemen 

• Het inpassen van de 
WMK-systematiek voor 
kwaliteitsmeting in 
schoolorganisatie – 
enquêtes  

 
 

Systemen 

• Het uitvoeren van de 
WMK-systematiek voor 
kwaliteitsmeting in 
schoolorganisatie – 
enquêtes volgens 
planning 

 

Systemen 

• Het toepassen van de 
WMK-systematiek voor 
kwaliteitsmeting in 
schoolorganisatie – 
enquêtes  

 
 

Systemen 

• Het uitvoeren van de 
WMK-systematiek voor 
kwaliteitsmeting in 
schoolorganisatie – 
enquêtes  
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Professionele dialoog 
 
 
 
 
 
 
Samenwerking 
 

 
  

Leren van en met elkaar 

• ontwikkelgesprekken met 
groepjes leerkrachten 

• analysevaardigheden 
ontwikkelen en oefenen 

• jaardoelen (ankerdoelen) 
per ontwikkelonderwerp 
aanpassen en uitvoeren 

• netwerkbijeenkomsten 
VCPO/ProKind/ROK 

• Professionaliseringsaan- 
bod volgens HR-visie 

• Doorstroomprogramma 
PO-VO voor leerlingen 
groep 8 

• Samenwerken op 
directieniveau met 
collega's ProKind en 
VCPO t.a.v. besturenfusie 
 

Leren van en met elkaar 

• ontwikkelgesprekken met 
groepjes leerkrachten 

• analysevaardigheden 
toepassen en evalueren 

• jaardoelen (ankerdoelen) 
per ontwikkelonderwerp 
aanpassen en uitvoeren 

• netwerkbijeenkomsten 
VCPO/ProKind/ROK 

• Professionaliseringsaan- 
bod volgens HR-visie 

• Doorstroomprogramma 
PO-VO voor leerlingen 
groep 8 

• Samenwerken op 
directieniveau met 
collega’s nieuwe 
organisatie 

 

Leren van en met elkaar 

• ontwikkelgesprekken met 
groepjes leerkrachten 

• analysevaardigheden 
toepassen en borgen 

• jaardoelen (ankerdoelen) 
per ontwikkelonderwerp 
aanpassen en uitvoeren 

• netwerkbijeenkomsten 
VCPO/ProKind/ROK 

• Professionaliseringsaan- 
bod volgens HR-visie 

• Doorstroomprogramma  

• Samenwerken op 
directieniveau met 
collega’s nieuwe 
organisatie 

Leren van en met elkaar 

• ontwikkelgesprekken met 
groepjes leerkrachten 

• analysevaardigheden 
toepassen en borgen 

• jaardoelen (ankerdoelen) 
per ontwikkelonderwerp 
aanpassen en uitvoeren 

• netwerkbijeenkomsten 
VCPO/ProKind/ROK 

• Professionaliseringsaan- 
bod volgens HR-visie 

• Doorstroomprogramma  

• Samenwerken op 
directieniveau met 
collega’s nieuwe 
organisatie 

 

4. Maatschappelijke 
betrokkenheid  

Initiatieven op wijkniveau in 
en rondom de school. 

• Samenwerking op 
wijkniveau m.b.t. 
leerlingenzorg. 
(gemeente, scholen in de 
wijk en 
samenwerkingsverband) 

•  

Initiatieven op wijkniveau in 
en rondom de school. 

• Samenwerking op 
wijkniveau m.b.t. 
leerlingenzorg. 
(gemeente, scholen in de 
wijk en 
samenwerkingsverband) 

 

Initiatieven op wijkniveau in 
en rondom de school. 

• Samenwerking op 
wijkniveau m.b.t. 
leerlingenzorg. 
(gemeente, scholen in de 
wijk en 
samenwerkingsverband) 

 

Initiatieven op wijkniveau in 
en rondom de school. 

• Samenwerking op 
wijkniveau m.b.t. 
leerlingenzorg. 
(gemeente, scholen in de 
wijk en 
samenwerkingsverband) 

 

     

 
  


