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1 Inleiding
Voorwoord
Een school is wettelijk verplicht tenminste één maal in de 4 jaar een schoolplan op te stellen en het na vaststelling
door het bevoegd gezag en met instemming van de MR aan de inspectie toe te zenden. Het laatste schoolplan
dateert van 2015-2019 en dat betekent dat er voor de komende vier jaar weer een nieuw schoolplan wordt opgesteld
voor de periode 2019-2023. Als team en directie gaan wij vanuit onze missie en visie een nieuw schoolplan opstellen
om zo aan te geven voor de komende vier jaar hoe wij ons onderwijs willen gaan vormgeven.
Directie De Bolster
Mevr. M.H.J. Ouderdorp-Ebing
Mevr. A.J. Pranger-van der Meij
Doel en functie
Ons schoolplan geeft antwoord op twee belangrijke vragen:
Waar staan we nu als school (positiebepaling)?
Waar willen we naar toe met onze school (schoolontwikkeling)?
Daarmee is duidelijk dat het schoolplan het beleidsdocument bij uitstek is voor de sturing van onze schoolontwikkeling
op de middellange termijn.
De functie van ons schoolplan is meerledig:
Intern sturingsdocument (richting, houvast, kompas)
Verantwoordingsdocument (interne en externe verantwoording)
Ondernemingsplan (sturen op doelen, middelen en mensen voor de middellange termijn)
Kwaliteitsdocument (centraal document binnen de PDCA cyclus voor kwaliteitszorg)
Bestuursbeleid
Het schoolplan is geheel in lijn met het strategisch beleid van het bestuur. Waar dat nodig is, geeft ons schoolplan op
school op specifieke wijze uitvoering aan de strategische doelen op bestuursniveau. Tegelijkertijd worden in het
schoolplan ook school specifieke beleidsvoornemens opgenomen.
Vaststelling en instemming
Ons schoolplan is opgesteld door het managementteam van de school en na instemming van de MR ter vaststelling
voorgelegd aan het bestuur. De teamleden hebben meegedacht over de missie en visie van de school en een
bijdrage geleverd aan het vaststellen van de actiepunten voor de komende vier jaar. Ons schoolplan beschrijft globaal
onze kwaliteit. De formulieren “Vaststelling Schoolplan” en “Instemming Schoolplan” zijn als bijlage toegevoegd.
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Integraliteit en samenhang
Dit schoolplan geeft ook zicht op de samenhang tussen de verschillende beleidsvoornemens.

Inzetten op rendementsverbetering van een specifiek vakgebied betekent interventies bij verschillende
kwaliteitsaspecten van het onderwijskundig beleid zoals bijvoorbeeld leerstofaanbod en leertijd. Maar kan ook invloed
hebben op aspecten van het personeelsbeleid zoals bijvoorbeeld scholing, het financiële beleid zoals bijvoorbeeld
inkoop expertise en aanschaf lesmateriaal en het kwaliteitsbeleid zoals bijvoorbeeld borging, systematisch evaluatie
van processen en leerlingresultaten.
Op hoofdlijnen
Het schoolplan is ons ondernemingsplan waarin we aangeven, waar onze school voor staat (schoolprofilering), waar
onze school naar toe wil (collectieve ambitie) en hoe onze school dat wil bereiken. Het schoolplan als richtinggevend
document leent zich niet voor een vertaling in operationele doelen, een gedetailleerde uitwerking van activiteiten en
een minutieuze planning. Daarvoor stellen we aan het begin van ieder cursusjaar een schooljaarplan op. Daarin vindt
de vertaalslag plaats van de beleidsvoornemens uit ons schoolplan. Het schooljaarplan wordt verantwoord in het
schooljaarverslag.
Leeswijzer
Het schoolplan kent de volgende indeling:
Deel 1. Stichting PCBO Amersfoort: Wie zijn we en wat is onze koers? (hoofdstuk 2)
Deel 2. De Bolster: Wie zijn we? (hoofdstuk 3 en 4)
Deel 3. Huidige situatie: Hoe staan we er voor en wat betekent dat voor ons schoolplan? (hoofdstuk 5 t/m 13)
Deel 4. Beleidsvoornemens 2019-2023: Wat zijn onze doelen voor de komende 4 jaar? (hoofdstuk 14)
Verwijzing
Onze school beschikt over diverse beleidsdocumenten. Daar waar sprake is van reeds geformuleerd beleid in
bestaande documenten zullen we in het schoolplan volstaan met een verwijzing naar deze documenten. Deze
documenten zijn een nadere uitwerking van dit schoolplan. Desgewenst zijn deze documenten in te zien op school en
opvraagbaar door bevoegde instanties als bestuur en inspectie.
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2 Stichting PCBO Amersfoort
In de Stichting voor Protestants Christelijk Basisonderwijs Amersfoort werken twaalf reguliere basisscholen en één
school voor speciaal basisonderwijs samen. Onze scholen staan verspreid over de verschillende wijken. Eén van die
reguliere basisscholen is onze school: De Bolster. Onze school is gelegen in het Bergkwartier.
De levensbeschouwelijke identiteit van PCBO Amersfoort
Binnen onze Stichting voor Protestants Christelijk Basisonderwijs Amersfoort weten we ons geïnspireerd door onze
christelijke-sociale waarden. We kennen en leven onze identiteit, we denken en werken inclusief, we sluiten veel
kinderen en mensen in. Elke leerkracht en elk team is vanuit die traditie een identiteitsdrager. Onze christelijke
identiteit is veelkleurig. We willen een perspectief organisatie zijn, want we werken samen aan een betere en mooiere
wereld. Dat doen we vanuit onze grondslag en overtuiging dat er een bestemming en bedoeling is voor elk kind, voor
elk mens, voor het leven van mensen op aarde. Alle kinderen en ouders zijn welkom op onze scholen. De ouders die
vanuit hun christelijke achtergrond bewust voor onze scholen kiezen, mogen verwachten dat de protestantschristelijke identiteit binnen de school leeft en aansluit bij een open christelijke opvoeding. Alle leerlingen nemen deel
aan identiteitsgebonden activiteiten zoals vieringen en openingen. Met dit uitgangspunt vragen we van alle ouders om
de christelijke identiteit en de algemeen menselijke waarden die wij willen uitdragen, te respecteren.
De missie van PCBO Amersfoort
Binnen onze Stichting voor Protestants Christelijk Basisonderwijs Amersfoort willen we kinderen op onze scholen
vanuit een christelijk-sociale identiteit, en met respect voor het unieke van ieder kind, uitdagen zich veelzijdig en
optimaal te ontwikkelen. Wij willen dat kinderen hun eigen verantwoordelijkheid nemen en zelfstandig, kritisch en
respectvol leren samen te leven. Op onze scholen is aandacht voor elkaar en worden onze medewerkers uitgedaagd
zich verder te ontwikkelen in hun professionaliteit.
De visie van PCBO Amersfoort
Het strategisch beleidsplan geeft richting aan hoe we met elkaar willen werken en leren. Onze samenleving is, naast
een kennissamenleving, ook meer en meer een netwerksamenleving geworden. Onderwijs moet kinderen ook daarop
voorbereiden: we brengen hun kennis en vaardigheden bij, helpen hen te worden wie ze kunnen en willen zijn, en
leren hun samen te leven en in netwerken mee te draaien – het is allemaal even belangrijk.
Binnen PCBO Amersfoort focussen we ons op vier groepen of rollen:
De leerling leidend in het eigen leerproces
De leerkracht als vakbekwame professional
De schoolleider als onderwijskundig leider
De school als ontmoetingsplaats
Bij de Stichting PCBO Amersfoort werken we vanuit de kernwaarden Lef, Ruimte en Verantwoording aan onderwijs
en scholen waarin iedereen tot zijn recht mag komen.
Onze focuspunten zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Brede identiteit en inclusie
De (basis)onderwijskwaliteit is gegarandeerd
ICT: toekomstgericht en duurzaam
Beste onderwijswerkgever
Samenwerking en gemeenschap
Onderscheidend vermogen

1. Brede identiteit en inclusie.
We kennen en leven onze identiteit, we denken en werken inclusief, we sluiten veel kinderen en mensen in.
2. De (basis)onderwijskwaliteit is gegarandeerd.
We garanderen onderwijskwaliteit, we beloven dat jij je overeenkomstig je mogelijkheden ontwikkelt op gebied van
basisvaardigheden en t.a.v. specifieke talenten.
3. ICT: toekomstgericht en duurzaam.
Om vaardigheden van kinderen te vergroten en verschillen tussen kinderen te erkennen en te benutten, maken we
actief gebruik van moderne leermiddelen en ICT. scholen.
4. Beste onderwijswerkgever.
We beloven dat jij als collega bij onze organisatie tot je recht komt.
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5. Samenwerking en gemeenschap.
We werken en leven in de gemeenschap ‘Wij Amersfoort’. We gaan verbinding aan.
6. Onderscheidend vermogen.
We willen bekend zijn en gekend worden als school en stichting waarbij in het imago ( het beeld dat men van ons
heeft) onze kernwaarden en bedoeling reflecteren.
In het strategisch beleidsplan worden de focuspunten nader uitgewerkt. Het strategisch beleidsplan geeft
gemeenschappelijke doelen weer, maar biedt ook ruimte aan scholen om in de eigen wijk en gericht op de doelgroep
(kinderen en ouders) accenten te leggen en specifiek beleid te voeren. Iedere school heeft dit vertaald naar een
specifiek eigen schoolplan voor de komende 4 jaar. In hoofdstuk 14 is te lezen hoe dit vorm wordt gegeven op De
Bolster.
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3 De Bolster
Gegevens van de stichting en de school
Gegevens van de stichting
Naam stichting:

Stichting voor Protestants-Christelijk Basisonderwijs voor
Amersfoort e.o.

College van Bestuur

Dhr. E. van Lingen

Adres + nr.:

Burg. de Beaufortweg 16

Postcode + plaats:

3833 AG Leusden

Telefoonnummer:

033-4648065

E-mail adres:

bestuur@pcboamersfoort.nl

Website adres:

www.pcboamersfoort.nl

Gegevens van de school
Naam school:

P.C. basisschool De Bolster

Directie:

Mevr. M.H.J.Ouderdorp-Ebing
Mevr. A.J.Pranger-van der Meij

Adres + nr.:

Van Effenlaan 10

Postcode + plaats:

3818 RL Amersfoort

Telefoonnummer:

033-4617970

E-mail adres:

bolster@pcboamersfoort.nl

Website adres:

https://bolster.pcboamersfoort.nl

Bevoegd gezag en bestuursconcept
Onze school maakt deel uit van de Stichting Protestants Christelijk Basisonderwijs te Amersfoort. Bij de stichting
horen 13 scholen, waaronder een school voor speciaal basisonderwijs. Enkele scholen zijn op meerdere locaties
gehuisvest. Zij werken samen aan eigentijds, innovatief en dynamisch onderwijs. De schooldirecties zijn binnen de
kaders van de stichting integraal verantwoordelijk voor het onderwijs binnen de eigen school. Voor de visie en missie
van onze stichting verwijzen wij naar het strategisch beleidsplan PCBO Amersfoort 2019 – 2023
(https://pcboamersfoort.nl).
Het bestuur en bevoegd gezag van de stichting is in handen van directeur-bestuurder dhr. E van Lingen. Een raad
van toezicht ziet toe op het bestuur en neemt besluiten over zaken die statutair onder de raad van toezicht vallen. De
dagelijkse leiding binnen de stichting ligt bij de directeur-bestuurder en voor de scholen bij de schooldirecties. Er wordt
stichtingsbreed beleid ontwikkeld op het gebied van onderwijs, personeel, ict, huisvesting en beheer. Dit beleid wordt
op schoolniveau uitgevoerd.
Kenmerken van school
P.C. basisschool De Bolster is een protestants-christelijke school. Op 1 oktober 2019 zaten er 433 leerlingen op de
school. Met ingang van het schooljaar 2020/2021 beoordelen wij de leerresultaten aan het einde van de basisschool
aan de hand van een nieuw onderwijsresultatenmodel. Een belangrijke wijziging betreft de manier waarop we
rekening houden met de leerlingenpopulatie (de schoolweging). Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
berekent de schoolweging van een school op basis van de volgende kenmerken:
het opleidingsniveau van de ouders
het gemiddeld opleidingsniveau van alle moeders op school
het land van herkomst van de ouders
de verblijfsduur van de moeder in Nederland
of ouders in de schuldsanering zitten.
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De schoolweging loopt van 20 tot 40. Hoe lager de schoolweging, hoe minder complex de leerlingenpopulatie en hoe
hoger de resultaten die we van de school mogen verwachten. De schoolweging voor de Bolster is in het schooljaar
2020/2021 vastgesteld op 21,6.
De Bolster bestaat uit twee dichtbij elkaar gelegen locaties, De Bolster hoofdlocatie, gelegen aan de Van Effenlaan en
De Stek, gelegen aan de Van Marnixlaan als dislocatie. De beide gebouwen zijn opgeleverd rond 1930 en staan
midden in een woonwijk. Beide gebouwen zijn markant in de buurt. Het gebouw aan de Van Effenlaan is een
rijksmonument. Het is een met zorg ontworpen kwalitatief hoogwaardig gebouw. In de loop der jaren is het gebouw
diverse malen gerenoveerd. Het gebouw aan de Van Marnixlaan is recentelijk helemaal gerenoveerd. Beide locaties
hebben een positieve uitstraling en zijn geschikt gemaakt voor hedendaags en toekomstig onderwijs. De beide
schoolpleinen behorende bij de schoolgebouwen zijn het afgelopen jaar opgeknapt. Deze 'groene' schoolpleinen
bieden kinderen op De Bolster de mogelijkheid om ook buiten het gebouw te spelen en te leren. Het voedingsgebied
van de beide locaties ligt in Amersfoort-Zuid. De gezinswoningen in de buurt vallen op door hun jaren-30 stijl. Het is
een sociaal sterke buurt. Het leefklimaat van de wijk wordt als prettig ervaren. Onze leerlingen zijn vooral afkomstig uit
de directe schoolomgeving.
Het belangstellingspercentage in de wijk van De Bolster in het schooljaar 2018/2019 is 37,4%. Dit percentage was in
2015/2016 38,9%. Het belangstellingspercentage is licht gedaald. Op basis van het percentage in 2018/2019 en door
de nieuwbouw in wijk is de verwachting dat de komende schoolplanperiode het leerlingaantal licht zal stijgen. Het
schooljaar 2019-2020 zal starten met 16 groepen. Na verwachting zal na de voorjaarsvakantie de instroomgroep
starten.
Kenmerken van het personeel
De directie van de school bestaat uit een duo-directie. De directie vormt samen met twee intern begeleiders en twee
collega’s die de taak van bouwcoördinator op zich hebben genomen (onderbouw/bovenbouw) het managementteam
(MT) van de school. Het team bestaat uit:
2 duo-directeuren
28 deeltijd - en 2 voltijds groepsleerkrachten
2 intern begeleiders
2 bouwcoördinatoren
3 remedial teachers
1 talentbegeleider Talentklas 2.0
1 talentbegeleider Kangoeroeklas
1 vakdocent bewegingsonderwijs
1 vakdocent Engels
1 intern coördinator opleidingen
1 i- coach
1 onderwijsassistent
1 administratief medewerkster,
1 conciërge
1 facilitair medewerker.
In hoofdstuk 6 worden de kenmerken van het personeel nader uitgewerkt.
Kenmerken van de leerlingen
Ouders kiezen bewust voor onze school vanwege de identiteit en de kwaliteit van het onderwijs. Het opleidingsniveau
van de ouders is hoog. De kengetallen laten zien, dat onze school te maken heeft met een HBO/WO populatie. De
ouderpopulatie bestaat veelal uit tweeverdieners. De leerlingen uit groep 8 worden overwegend verwezen naar VWO
en HAVO (≥75%). Er stromen vrijwel geen kinderen uit naar het SBO. De school heeft vrijwel geen leerlingen van
allochtone afkomst. Van elke klas hebben wij de leerlingenkenmerken in kaart gebracht m.b.v. het format wat ons is
aangereikt via het SWV De Eem. Door deze groepsdiversiteit in kaart te brengen, geeft ons een beeld wat de
kinderen nodig hebben aan onderwijsbehoeften. Tevens geeft het ons een beeld van de groepsdiversiteit binnen een
klas. Wanneer een kind meer ondersteuning nodig heeft dan wat de school kan bieden vanuit de basisondersteuning
dan kan de school een beroep doen op het samenwerkingsverband. Soms gaat het om een collegiale consultatie
maar soms is er ook meer nodig. Er kan dan een zogenaamd arrangement worden aangevraagd. Met deze financiële
ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband kan de school deze kinderen toch die ondersteuning bieden die ze
nodig hebben. In het schooljaar 2019-2020 telt onze school 8 arrangementen.
In hoofdstuk 6 worden de kenmerken van de leerlingenpopulatie nader uitgewerkt.
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Relatie met organisaties
Er is een goed contact met MBO Amersfoort - opleiding Welzijn-, de Hogeschool Utrecht en de Marnix Academie.
Studenten van deze opleidingen kunnen als stagiaires / L.I.O-ers (leerkracht in opleiding) kennismaken met de
onderwijspraktijk op onze school en ook d.m.v. opdrachten hun eigen vaardigheden ontwikkelen. Sinds 2011 zijn wij
voor de Marnix Academie opleidingsschool. In 2019 heeft er een hercertificering plaats gevonden. De rol van de
intern opleidingscoördinator binnen onze school is in die tijd veranderd. De intern opleidingscoördinator (ICO) is de
spin in het web van de schoolontwikkeling als het gaat om de leerbehoeften van de studenten die op de school bezig
zijn met praktijkleren.
Verder hebben we regelmatig contact met welzijns - en culturele instellingen binnen de gemeente Amersfoort, zoals
de Openbare Bibliotheek, Scholen in de Kunst, Centrum voor Natuur en Milieu Educatie, museum Flehite, G.G.D.
regio Utrecht, het SWV De Eem en het wijkteam Bergkwartier.
Blos verzorgt in onze gebouwen de voor- en naschoolse opvang van 7.00 tot 19.00 uur. Verder hebben wij voor de
BSO contact met SKA, SKON, BSO-sport en Panta Rhei. De school onderhoudt verder contact met de scholen voor
voortgezet onderwijs. Voor de overdracht van de leerlingen naar het voortgezet onderwijs maken wij gebruik van een
digitaal overstapdossier.
Medezeggenschapsraad
Dankzij de medezeggenschapsraad (MR) kunnen ouders en teamleden direct inspraak krijgen op het beleid van de
school. De spelregels zijn vastgelegd in het MR-reglement. Zo zijn er onderwerpen waarbij de MR alleen adviesrecht
heeft (adviezen kan de directie, onderbouwd met argumenten, naast zich neerleggen). Daarnaast zijn er onderwerpen
waar de MR instemmingsrecht heeft. Bij dit soort thema's heeft de directie van de school de instemming van de MR
nodig alvorens de plannen of het beleid kan worden uitgevoerd. Daarnaast mag de MR over alle denkbare
onderwerpen gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen.
De MR van de Bolster bestaat uit acht personen. Vier personeelsleden en vier ouders.
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
De GMR houdt zich bezig met zaken die alle PCBO-scholen aangaan, het zogenaamde 'bovenschools beleid' zoals
dat door het PCBO-bestuur wordt ingevuld. Bij deze raad zijn de scholen van PCBO Amersfoort vertegenwoordigd.
Onze school heeft dus ook één afgevaardigde die in de GMR zitting heeft.

4 Identiteit
De levensbeschouwelijke identiteit van De Bolster
Bij ons op school is een grote diversiteit in levensovertuiging en geloofsbeleving. Dat voelen wij als een verrijking. In
die veelkleurigheid durven wij ook kleur te bekennen. Onze missie en onze identiteit zijn daarin onlosmakelijk met
elkaar verbonden. Vanuit onze missie en de daarbij behorende kernwoorden 'respect, eigenaarschap en
samenwerken' is er verbintenis met onze identiteit en de bekende woorden uit de Bijbel 'geloof, hoop en liefde'. Op
de volgende wijze wordt er vanuit die verbintenis invulling gegeven aan de veelkleurigheid bij ons op school:
Wij vinden het belangrijk dat elk kind er mag zijn, omdat elk kind uniek is met een eigen bestaansrecht . Elk
kind mag vanuit een basisvertrouwen en met een open houding de toekomst verwachtingsvol tegemoet
treden.
Wij vinden het belangrijk om in gesprek te gaan met de kinderen, met elkaar als collega’s en met u als ouders.
Die openheid hoort bij onze school. Onze kernwoorden ‘respect, eigenaarschap en samenwerken’ spelen
daarbij een rol. Samen geven wij vorm aan het onderwijs op De Bolster. Onderwijs geeft de mogelijkheid om
van en met elkaar te leren en inhoud te geven aan onze identiteit. Door de kennis en ervaringen die kinderen
opdoen, leren kinderen hun gedachten onder woorden te brengen. Elk kind is daarin uniek en er is respect
voor de eigenheid van ieder kind. Passend bij het begripsvermogen van de kinderen, betekent dit ook
openheid over verschillende gedachten die er zijn rond het geloof, ten aanzien van verschillende culturen, ten
aanzien van verschillende visies op het ontstaan van de wereld, of rond seksuele diversiteit.
Wij vinden het belangrijk om kinderen verhalen te vertellen en te laten beleven, omdat daarin levensvragen en
de woorden uit de Bijbel ‘geloof, hoop en liefde’ een rol spelen. Kinderen leren hun leven in een groter
perspectief te zien, krijgen door de verhalen zicht op zichzelf, de samenleving, en leren woorden geven aan
ervaringen die mensen meemaken in het leven. De verhalen uit de Bijbel vormen hiervoor de basis,
ondersteund door de methode Trefwoord.
Wij vinden het belangrijk om te vieren , en gedeelde rituelen te hebben. Dit geeft houvast en verbondenheid,
en maakt dat onze kern ook iets is wat je kunt ervaren en doen. Daarom zingen en bidden we in de klas en
besteden we aandacht aan de christelijke feesten.
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5 Missie en visie
De missie van De Bolster

Onze motto

Onze kernwoorden
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De visie van De Bolster
De Bolster hanteert onderstaande onderwijsvisie bestaande uit vier basisprincipes:
1. Een brede basisvorming garanderen
De Bolster is een school met een open venster naar de wereld. Alhoewel de basisschool de plaats blijft waar
kinderen de instrumentele basisvaardigheden van taal en rekenen verwerven, stopt het daar niet bij. Kinderen
hebben recht op meer. De Bolster is ook een stimulerende omgeving voor hun sociaal-emotionele, motorische en
culturele ontwikkeling. Het leerstof denken met een nauwkeurig bepaalde leerstof, gemeenschappelijk voor alle
kinderen, zal meer plaats moeten maken voor een ontwikkelingsgerichte benadering die ook verschillen tussen
kinderen respecteert. Een open en levenskrachtige school die een breed aanbod wil realiseren en daarbij gebruik
maakt van andere sectoren, bijvoorbeeld vanuit de culturele-, paramedische-, sociale-, technische- of sportsector.
2. Actief leren stimuleren
De Bolster wil het actief leren stimuleren. De idee dat leren een kwestie is van louter overdragen van leerstof van
de leerkracht naar de leerling, is niet langer verdedigbaar. Leren is een kwestie van interactie waarbij elke
deelnemer actief moet zijn. Niet meer alleen de leerstof die de leerkracht aanbiedt staat centraal, maar ook de
leerling moet zelf het aanbod in zijn referentiekader verwerken. Kinderen zijn vooral gebaat met vaardigheden
waarmee ze informatie kunnen ontsluiten, interpreteren en toepassen in gelijksoortige of nieuwe situaties. Mede
daarom zijn ICT competenties zo belangrijk, ook in het basisonderwijs. De leerling leert niet alleen meer via zijn
leerkracht maar ook andere sectoren, bijvoorbeeld vanuit de culturele-, paramedische-, sociale-, technische- of
sportsector.
3. Samenhang realiseren
Onderwijs mag niet wereldvreemd, of beter gezegd niet kindvreemd zijn. Het is belangrijk dat wat kinderen op De
Bolster leren, afgestemd is op hun leef- en belevingswereld. Zo wordt het voor hen duidelijk waarom ze iets leren.
Deze band met de realiteit is essentieel en zorgt er ook voor dat heel wat zaken in samenhang, bijvoorbeeld,
thematisch of projectmatig, kunnen worden behandeld in de klas. Naast het belang van deze horizontale
samenhang is er ook de zorg voor de verticale samenhang. Er moeten flexibele schakelingen mogelijk zijn bij de
overgangen tussen kinderopvang / peuterspeelzaal, basisonderwijs en voortgezet onderwijs om zo goed aan te
kunnen sluiten bij het ontwikkelingstempo van de kinderen .
4. Zorgbreed werken en zodoende gelijke onderwijskansen creëren.
Kinderen verschillen. Leerkrachten hebben dit altijd geweten en ernaar gehandeld, o.a. door te differentiëren.
Een zorgbrede werking is onontbeerlijk op De Bolster. Het is een school die open staat voor alle kinderen. Dit
betekent dat wij zoveel mogelijk kinderen willen geven waar ze recht op hebben: Dit is geconcretiseerd in de
ontwikkelingsdoelen en de eindtermen. Op De Bolster accepteren wij dat kinderen verschillen, wij aanvaarden dat
zowel de leerweg als het begin- en eindpunt mogen verschillen. Niet alle kinderen moeten op hetzelfde ogenblik
en op dezelfde leeftijd alles kunnen. De Bolster is een zorgzame school, die samen wil werken met de ouders. De
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aanpak op school moet kunnen worden versterkt door de aanpak van de ouders en omgekeerd. In
problematische gezinssituaties moeten gezinsondersteunende initiatieven mogelijk zijn. Hier is een belangrijke
taak weggelegd voor bijvoorbeeld het SWV De Eem.

6 Analyse huidige stand van zaken
Sterkte-Zwakteanalyse
Het is voor onze school van belang om goed voorbereid te zijn op de toekomst en de ontwikkelingen die dat met zich
meebrengt. Het is dus interessant om te weten wat relevante ontwikkelingen zijn binnen en buiten het onderwijs in de
gemeente Amersfoort in relatie tot ontwikkelingen binnen onze school. De SWOT-analyse (Strongness-WeaknessOpportunities-Threaths) brengt de interne sterktes en zwaktes in beeld en de externe kansen en bedreigingen. Dit is
gebeurd op basis van een inventarisatie binnen het team en de MR. Overige instrumenten, die zijn gebruikt voor
analyse:
Ouder-, leerling- en leerkrachttevredenheidspeilingen
Analyse tussen- en eindopbrengsten van de afgelopen 4 jaar
Evaluatie vorige schoolplan
Schoolondersteuningsprofiel
Inspectierapport 2019
Onze school kent een aantal sterke kanten, maar ook een aantal zaken die aandacht vragen.
STERKE KANTEN SCHOOL
1. Schoolklimaat: Kanjerschool en gelukslessen
2. Talentontwikkeling (breed aanbod zoals cultuur,
Engels, programmeren en sportevents).
3. Onderwijs op maat: Talentklas 2.0, Kangoeroeklas,
RT en RT Plus
4. Engels - Scholing TalenT keurmerk Nuffic beginner
5. Basiskwaliteit ruim voldoende - hoge eindscores.
6. Goede zorgstructuur en begeleiding
7. Goede samenwerking en collegialiteit
8. Positieve uitstraling : gedrevenheid, passie en
betrouwbaarheid van medewerkers: we zijn trots op
ons vak
9. Veel expertise: vakspecialisten
10. Veel mogelijkheden voor professionalisering
KANSEN
1. Nieuwe wijk Lichtenberg Bergkwartier
2. Gemeente Amersfoort doet onderzoek naar
Internationale school (expats)
3. Meer samenwerking met andere partijen, zoals
bijvoorbeeld VO, buurt en kinderopvang, maar ook
ouders als partners van de school.
4. Profilering van de school
5. Regelgeving, subsidies
6. Actieve werving nieuwe collega's
7. Bewustwording professionele cultuur
8. De scholen binnen PCBOA beter leren kennen en
meer samenwerken
9. Vraag & aanbod op arbeidsmarkt
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ZWAKKE KANTEN SCHOOL
1. Eigenaarschap van het gebruik van het gebouw en
de materialen
2. Meer ambitie en uitstraling om datgene wat we goed
doen ook te 'labelen', zoals predicaat 'GOED' van de
inspectie en/of excellente school
3. Het werken en leren in een digitale omgeving vanuit
een ICT-visie
4. Meer project-gestuurd onderwijs
5. Meer verdieping t.a.v. Identiteit/burgerschap
6. De leeftijdsopbouw van het team
7. Borgen van nieuwe ontwikkelingen
8. Balans werkdruk en werkplezier

BEDREIGINGEN
1.
2.
3.
4.
5.

Imago van het onderwijs
Krapte op de onderwijsmarkt
Werkdruk
Huisvesting in de wijk
Druk door regelgeving en eisen overheid
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Terugblik op de vorige schoolplanperiode
Terugblikkend op ons vorige schoolplan (planperiode 2015 – 2019) kunnen we constateren dat het merendeel is
gerealiseerd en dat enkele onderwijsontwikkelingen van de afgelopen jaren zich nu in de implementatiefase bevinden.
De onderwijsontwikkeling ten aanzien van heroriëntering Taakspel: Taakspel kunnen we indien van toepassing als
instrument gebruiken op school. De leerkrachten kunnen zich hiervoor individueel (bij)scholen. Heroriëntering over
het gebruik van dit instrument heeft geen prioritering bij ons op school en wordt ook niet meegenomen in de volgende
schoolplanperiode.
Gerelateerde documenten
Schoolplan 2015-2019

Inventarisatie schoolplan 2015-2019

Niet gerealiseerd/
Implementatiefase

1. De verbinding tussen onze christelijke identiteit als school met onze omgeving
2. Implementeren beredeneerd aanbod bij kleuters
3. Heroriëntering Taakspel

I
I
N

De volgende schoolplanperiode vragen de volgende zaken aandacht:
1. De verbinding tussen onze christelijke identiteit als school met onze omgeving
2. Heroriëntering beredeneerd aanbod bij kleuters
Schoolondersteuningsplan
Jaarlijks vindt er een gesprek plaats tussen de onderwijsondersteuner van het Samenwerkingsverband De Eem met
de directie en de intern begeleiders van de school. Het laatste gesprek dateert van 12-3-2019.
Gerelateerde documenten
Schoolondersteuningsplan november 2019
Verslag 12-3-2019
De komende schoolplanperiode vragen de volgende zaken aandacht
1. Het beleidsplan MHB (inclusief executieve functies) implementeren en borgen
2. Het jaarlijks herijken van het schoolondersteuningsplan

Leerlingenpopulatie
Leerlingengewicht

Schoolplan 2019-2023

13

P.C. basisschool De Bolster

Prognose leerlingenaantallen

Aantal leerlingen per groep

Marktaandeel in de wijk
Marktaandeel in de wijk
De Bolster

1-10-2018
21,5%

1-10-2017

1-10-2016

22,1%

22,6%

Instroom 4-jarigen

We zien dat ons marktaandeel in de wijk iets terugloopt. De onderbouw laat een dalende trend zien t.o.v. de
bovenbouw. Door de nieuwbouw in de buurt stabiliseert het leerlingenaantal wel. Dit komt met name door de
zogenaamde zij-instroom in de bovenbouw.
Doorstroming

De doorstroming valt binnen de normen die daarvoor gesteld zijn.
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Verwijzing VO

Als schoolnorm hebben wij in 2018 ( passende bij onze schoolpopulatie) vastgesteld dat ≥ 80% van onze leerlingen
in groep 8 wordt doorverwezen naar VWO/HAVO. We zien dat we deze norm in 2019 hebben gehaald. Door
duidelijke doelen met kinderen af te spreken, is er bewustwording bij de leerling: wat wil ik leren en hoe doe ik dat.
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Zorgzwaarte per 1-10-2019
Gedoubleerde kinderen

25

Kinderen die een jaar hebben versneld

4

Hoogbegaafde kinderen (m.b.v. DHH naar voren gekomen)

7

Kinderen die de doelen van groep 8 op 1 of meerdere vakken niet gaan halen ( een jaar of meer achterstand)
i.v.m. OPP's

2

Kinderen met een toegekend arrangement

8

Kinderen met dyslexie

18

Kinderen met dyscalculie

0

Kinderen die een vak volgen in een andere klas

0

Kinderen met gescheiden ouders

45

Kinderen met een andere thuistaal dan Nederlands

4

Overig (bijzondere onderwijsbehoeftes)

35

Leerlingen met gewicht 0,3

2

Leerlingen met gewicht 1,2

2

Doelgroep kinderen VVE

3

Gerelateerde documenten
Parnassys ( leerlingenadministratie)
Leerlingenprognoses DUO
De komende schoolplanperiode vragen de volgende zaken aandacht
1. Het marktaandeel in de wijk
2. De zorgzwaarte in de groepen: Verdieping in het werken met het digitale TOP (Totaal Ontwikkel Plan) dossier
(Scholen gebruiken TOP dossier voor kinderen die extra ondersteuning hebben op school).
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Personeel
Van de 39 medewerkers, die vast in dienst zijn, zijn er 36 vrouw en 3 man. De leeftijdsopbouw wordt in onderstaand
schema (stand van zaken per 1-9-2019) weergegeven.
Leeftijdsopbouw
20-24 jaar

2

25-29 jaar

1

30-34 jaar

1

35-39 jaar

6

40-44 jaar

4

45-49 jaar

9

50-54 jaar

5

55-59 jaar

8

60- 64 jaar

3

> 65 jaar

Verhouding L 10/L 11 schaal per 1-8-2019
L 10

65%

L 11

35%

De verplichte functiemixpercentages zijn losgelaten in de CAO 2018-2019. Op dit moment is het beeld binnen de
stichting dat 70% van de leraren salarisschaal L10 en 30% van de leraren een salarisschaal L 11 heeft.
Werktijdsomvang personeel per 1-8-2019
≤ 0,2

4

0,3 -0,6

17

≥0,6

18
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Specialisaties
Welke specialisaties

Aantal

Intern Begeleiders

2

Specialist Taal/Spelling

1

Specialist Meer- en hoogbegaafdheid

1

Specialist Engels

1

Specialist gedrag

2

Specialist Dyslexie

2

Specialist Dyscalculie

1

Intern Coördinator Opleidingen

1

Remedial Teachers

2

Remedial Teacher Arrangementen

1

Remedial Teacher RT Plus

1

Contactpersonen

2

Talentklas 2.0

1

Kangoeroeklas

1

Plusklas Engels

1

I-coach

1

Coördinator Kanjerschool

1

Coördinator Bouw

1

Coördinator cultuur

2

Teamscholing
Elk jaar wordt in het onderwijsjaarplan verwoord welke teamscholing wordt gevolgd.
Individuele scholing
Voor alle werknemers geldt dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen professionalisering. De leidinggevende
maakt jaarlijks afspraken met de medewerker over zijn ontwikkeling. Deze afspraken worden vastgelegd in een
persoonlijk ontwikkelingsplan.
Leerkrachten krijgen 2 klokuren per werkweek (deeltijd naar rato) de tijd voor hun professionele ontwikkeling. Deze
uren hoeven niet per week te worden besteed maar mogen ook geclusterd worden en op een later moment worden
gebruikt. De werkgever stelt op schoolniveau gemiddeld € 500,- per FTE beschikbaar om werknemers aan hun
professionalisering te kunnen laten werken. Het is niet zo dat elke werknemer recht heeft op een budget van € 500,- .
Het geld wordt over het team verdeeld. Het kan dus gebeuren dat voor de professionalisering van de ene leraar € 700
wordt uitgegeven en voor zijn collega € 300.
In het nascholingsplan is te lezen, welke scholingen door de leerkrachten zijn gevolgd.
Zie verder ook hoofdstuk 10 personeelsbeleid
Gerelateerde documenten
Performance Management (gesprekkencyclus)
Schoolformatieplan 2019 -2020 (als onderdeel van het werkverdelingsplan)
Onderwijsjaarplan 2019-2020
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De komende schoolplanperiode vragen de volgende zaken aandacht
1. Uitvoering van de scholing zoals is verwoord in de onderwijsjaarplan 2019-2020 en wat zal worden verwoord in
de onderwijsjaarplannen in de jaren daarna
2. Anticiperen op uitstroom, waarvan bekend is dat zij gebruik zullen maken van de vroeg-pensioenregeling
Actuele interne en externe ontwikkelingen
Met betrekking tot ons schoolplan voor de periode 2019-2023 willen we met de volgende ontwikkelingen rekening
houden:
1. Een sterk toenemende aandacht voor de sociale ontwikkeling van leerlingen
2. Ouders als partners van de school
3. Aandacht voor 21st century skills: accent op vaardigheden (brede ontwikkeling)
4. De rol van de leraar komt steeds centraler te staan
5. Ontwikkelingen met betrekking tot excellente scholen

7 Onze parels
Onze school levert basiskwaliteit (zie het Onderzoekskader 2017), maar onze school heeft ook veel toegevoegde
waarde (eigen kwaliteitsaspecten). Het meest trots zijn we op onze parels.

Parel

Standaard

Op onze school geven wij Engels in de groepen 1 t/m 8

OP1 - Aanbod

Op onze school is aandacht voor talentontwikkeling zoals bijvoorbeeld
cultuurlessen i.s.m. Scholen in de Kunst, Open Podium, sportdocent en
sportevents, nationale voorleeswedstrijd en programmeren. Er is een
protocol onderwijs & toptalenten op het gebied van sport & kunst/cultuur

OP1 - Aanbod

Op onze school geven we les aan de MHB kinderen in de kangoeroeklas en OP1 - Aanbod
de Talentklas 2.0
Op onze school wordt RT-Plus gegeven t.b.v. de executieve functies

OP1 - Aanbod

Op onze school gebruiken we coöperatieve werkvormen vanaf groep 1 t/m
8

OP3 - Didactisch handelen

Vanuit het SWV De Eem wordt aangegeven, dat onze school goed in staat
is om op adequate wijze passend onderwijs te bieden.

OP4 - (Extra) ondersteuning

Op onze school hebben wij een zorgvuldige procedure vanaf groep 7 voor
advies VO

OP8 - Toetsing en afsluiting

Op onze school gebruiken wij naast de kanjerlessen in de groepen 2, 5 en 8 SK2 - Pedagogisch klimaat [geen
de gelukskoffer
wettelijke eisen]
We behalen mooie leerresultaten bij de tussen- en eindopbrengsten

OR1 - Resultaten

Positieve uitstraling : gedrevenheid, passie en betrouwbaarheid van
medewerkers: we zijn trots op ons vak en er is veel expertise:
vakspecialisten

KA2 - Kwaliteitscultuur
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8 Basiskwaliteit
Onze school levert basiskwaliteit gelet op het toezichtkader van de inspectie. De basiskwaliteit meten wij 1 x per twee
jaar (zie onze meerjarenplanning). Op basis van de meting stellen we actiepunten vast die we verwerken in onze
jaarplannen.
In bijlage is de meting van 2019 toegevoegd. Hieronder worden de aandachtspunten genoemd voor de volgende
schoolplanperiode:
Zicht op ontwikkeling
1. De kwaliteit van de analyse kan nog een verdiepingsslag maken door niet alleen gebruik te maken van de
foutenanalyse maar ook te kijken naar het didactisch handelen, de kwaliteit van de verlengde instructie en het
voeren van diagnostische gesprekken
2. Het volgen van leerlingen in de onderbouw kan op sommige punten beter, hierdoor is het onderwijs wat deze
kinderen nodig hebben niet altijd passend en doelgericht en sluit het niet altijd afdoende aan bij wat kinderen
nodig hebben in groep (doorgaande lijn)

Didactisch handelen
1. De leerlingen kunnen meer worden betrokken bij de leerdoelen (wat wil ik leren, hoe en wat heb ik dan nodig)
2. T.a.v. de instructie die in de klas wordt gegeven aan de leerlingen die meer uitdaging nodig hebben
(compactlijnen): klassenmanagement en didactische vaardigheden moeten hier beter op worden afgestemd.

Samenwerking
1. De doorgaande lijn met de voorschoolse opvang kan beter. Door de inpandige kinder- en peuteropvang biedt dit
zeker kansen.

Verantwoording en dialoog
1. Het organiseren van 'tegenspraak' (het afnemen van interne en externe audits)

Beoordeling
In 2019 is de basiskwaliteit via WMK afgenomen. Hieronder wordt weer gegeven wat de aandachtspunten zijn.
Aandachtspunt

Prioriteit

De juf/meester vraagt of ik de lessen leuk vind

gemiddeld

De juf/meester vraagt wat er anders moet in de klas

gemiddeld

Leerlingen mogen meedenken en meepraten over allerlei schoolzaken

gemiddeld

De juf/meester helpt je snel als dat nodig is (je hoeft niet lang te wachten)

hoog

De juf/meester zorgt voor afwisseling op de weektaak.

hoog

De juf/meester laat ons zelf werk kiezen

gemiddeld

De juf/meester bespreekt met mij wat ik wil bereiken op de (volgende) toets

hoog

De juf/meester informeert ons over digitaal pesten ( internet, facebook en whatsapp)

hoog

Schoolplan 2019-2023

20

P.C. basisschool De Bolster

9 Onderwijsbeleid
Onderwijsconcept
Bij de inrichting van het onderwijs op onze school laten wij ons leiden door de principes van de effectieve school,
zoals deze zijn verwoord door Robert Marzano. We onderscheiden daarin drie niveau's: schoolniveau,
leerkrachtniveau en leerlingniveau.
Schoolniveau
Onder de factoren op schoolniveau vallen die factoren die binnen het schoolbeleid aangesproken dienen te worden,
omdat er actie nodig is van zowel leraren als directies/bestuurders. Er zijn vijf van die factoren:
1. Haalbaar en gedegen programma
Een haalbaar en gedegen programma betreft de mate waarin een school omgaat met het linken van basisstof aan
de les- en leerdoelen van de methode. Welke leerstof is nu echt van groot belang en hoe registreert een leraar
deze? Hoe kan voldoende lestijd gecreëerd worden zodat de lesinhoud op een adequate manier onderwezen kan
worden?
2. Uitdagende doelen en effectieve feedback
Stimulerende doelen en effectieve feedback beschrijft hoe en wanneer een leraar of zorgcoördinator feedback geeft
aan of over leerlingen over gestelde doelen, kennis of vaardigheden. De gegevens worden vervolgens door de
school gebruikt om zowel specifieke prestatiedoelen voor de school te bepalen, als specifieke leerdoelen voor de
individuele leerlingen.
3. Betrokkenheid van ouders en gemeenschap
Betrokkenheid van ouders en gemeenschap refereert aan structuren die gebruikt worden om ouders en leden uit de
schoolomgeving te betrekken bij zowel het nemen van belangrijke beleidsbeslissingen, als bij de dagelijkse gang
van zaken op de school.
4. Veilige, ordelijke omgeving
Een veilige, ordelijke omgeving betreft de schoolregels en –procedures die structuren en een gevoel van veiligheid
creëren voor zowel leerlingen als leraren.
5. Collegialiteit en professionaliteit
Collegialiteit en professionaliteit houdt in dat leraren zich professioneel blijven ontwikkelen; zowel op teamniveau als
individueel. Leraren werken professioneel samen, houden werk en privé gescheiden en worden betrokken bij
belangrijke beleidsbeslissingen.
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Leerkrachtniveau
De drie factoren op leerkrachtniveau gaan over zaken die onder de directe controle van de leerkrachten vallen:
6. Didactische aanpak
Ten aanzien van het didactisch handelen vinden wij de volgende aspecten belangrijk:
interactief lesgeven; de leerlingen betrekken bij het onderwijs
onderwijs op maat geven: differentiëren
gevarieerde werkvormen hanteren
een kwaliteitsvolle (directe) instructie verzorgen
kinderen zelfstandig (samen) laten werken
Een efficiënte leraar beschikt over een uitgebreid repertoire aan didactische strategieën, maar kan ook moeiteloos
bepalen welke strategieën het best gebruikt kunnen worden in combinatie met bepaalde leerlingen of bepaalde
lesonderwerpen. Hieronder worden de negen strategieën genoemd:
Identificeren van overeenkomsten en verschillen
Samenvatten en notities maken
Inspanningen bevestigen en erkenning geven
Huiswerk en oefening
Nonverbale representatie
Coöperatief leren
Doelen stellen en feedback geven
Vragen formuleren en hypotheses testen
Voorkennis activeren met vragen, aanwijzingen en kapstokken
7. Pedagogisch handelen en klassenmanagement
Pedagogisch handelen = cultuur
oog hebben voor het individu
een open positieve houding
wederzijds respect
een goede relatie waarin het kind zich gekend weet
Klassenmanagement = structuur
Opstellen en toezien op de naleving van regels en routines (procedures)
Uitvoeren van maatregelen bij ordeverstorend gedrag
Zorgen voor een effectieve relatie tussen leraar en leerlingen
Zorgen voor de juiste mentale houding voor klassenmanagement
8. Sturing en herontwerpen programma
Sturen en herontwerpen van het programma slaat op de noodzaak dat de leraren kunnen differentiëren; zowel op
tempo als op niveau van de lesinhoud en het werkelijke niveau van de leerlingen. Leraren weten wat de essenties
van leerstof zijn, structureren opdrachten, herhalen en bieden leerstof meervoudig aan, complexe interactie met de
leerstof en regisseren voldoende oefenmomenten.
Leerkrachten hanteren de technieken uit didactische aanpak en bieden leerstof meervoudig aan.
Deze leraarfactor maakt het verschil!
Kort samengevat; een goede leraar:
1. kan goed uitleggen = didactische aanpak
2. werkt vanuit een goede organisatie in zijn klas = klassenmanagement
3. heeft een goede relatie met de leerlingen en met zichzelf = pedagogisch handelen
4. differentieert = sturen en herontwerpen van het programma
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Leerlingniveau
Tenslotte zijn er drie factoren op leerlingniveau. Ze refereren aan de kenmerken van de sociale achtergrond van de
leerlingen: zaken die van belang zijn voor het schoolsucces, waarop de school – zelf en via de thuissituatie – een
positieve invloed kan hebben.
9.Thuissituatie
Sfeer thuis doelt op de acties die gezinnen kunnen ondernemen om het schoolsucces van hun kinderen te
ondersteunen. De school kan dat bijvoorbeeld beïnvloeden door gesprekken thuis over wat er op school gebeurt te
stimuleren.
10. Achtergrondkennis
Geleerde intelligentie en achtergrondkennis leert je meer en beter gebruik te maken van de ervaringen en
achtergronden waar leerlingen over beschikken. Een leerling uit de binnenstad heeft vaak andere interesses dan
een leerling van het platteland. Ook speelt het stimuleren van de woordenschat een grote rol in deze factor.
11. Motivatie
Motivatie van de leerlingen is de mate waarin leerlingen geïnteresseerd zijn in de onderwerpen die op school
gepresenteerd worden, en de mate waarin ze het gevoel hebben dat ze in staat zijn die informatie aan te leren. De
algemene motivatie van de leerlingen kan verhoogd worden als op school systematisch aan bepaalde zaken wordt
gewerkt.
In het model van Marzano is goed te zien dat de factoren die van invloed zijn op het leren van het kind te vinden zijn
op het niveau van de leerling, op het niveau van de school en op het niveau van de leraar.
Vervolgens blijkt uit onderzoek dat wat de leraar doet het meest doorslaggevend is!
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Inrichting van het onderwijs
Organogram

Leerstofaanbod
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. Op de volgende twee bladzijden is te lezen wat het leerstofaanbod op De Bolster is.
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Gerelateerde documenten
MIP OLP
Schoolgids
Tevredenheidspeilingen ouders, leerlingen & medewerkers 2018-2019 WMK
Trendanalyse CITO toetsing 2018-2019 in samenhang met de drie voorafgaande jaren
De komende schoolplanperiode vragen de volgende zaken aandacht:
1.
2.
3.
4.

Een nieuwe methode voor rekenen 2019-2021 (keuze en implementatie)
Een nieuwe methode voor verkeer 2020-2022 (keuze en implementatie)
Keuze van een leerlingvolgsysteem voor kleuters 2020-2021 (keuze en implementatie)
Heroriëntering beredeneerd aanbod bij kleuters 2019-2020
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Onderwijsleerproces
Aspect
1.
Groeperingsvormen

2. Instructie
afstemmen en
differentiëren

Zichtbare kenmerken
Op De Bolster wordt gewerkt binnen het jaarklassensysteem.
De groepen zijn samengesteld uit jongens en meisjes.
Voor bepaalde vak- en vormingsgebieden werken we in niveaugroepen. Dit is
vastgelegd in een groepsplan, bv. lezen.
Heterogene groepen voor bepaalde opdrachten en/of vak- en vormingsgebieden (voor
instructie en/of verwerking van leerstof).
Op onze school stemmen we ons onderwijs en ons onderwijsaanbod af op de
onderwijsbehoeften van de leerlingen. We werken handelingsgericht (HGW), met
groepsplannen. Alle leraren beschikken over een groepsoverzicht met daarop de kenmerken
van hun leerlingen. Op basis daarvan stellen de leraren twee keer per jaar een groepsplan op.
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:
Pre-teaching, verlengde instructie en verkorte instructie
Wij maken gebruik van leerstrategieën/ handelingswijzers
Verwerven en verwerken van informatie
Reflectie op eigen handelen en leren
Uitdrukken van eigen gedachten en gevoelens
Ontwikkelen van zelfvertrouwen
Wij maken gebruik van methodes met lesstof op basis (aanpak 2) -, herhaling (aanpak 1) - en
verdiepingsniveau (aanpak 3).
Binnen aanpak 3 werken we met compactlijn 1 en compactlijn 2. Voor deze kinderen zal een
deel van de reguliere lesstof worden vervangen door moeilijkere verdiepingsstof. We noemen
dat het “compacten” van de reguliere lesstof. De kinderen die werken in de compactlijn 2
maken gebruik van de Talentklas 2.0. Kinderen die moeite hebben met de executieve functies
en leerlingen die moeite hebben met het zich eigen maken van bepaalde lesstof kunnen
tijdelijk extra ondersteuning krijgen buiten de groep. In ons RT-beleid en in ons protocol MHB
staat hier meer over geschreven. Verder bieden wij ondersteuning aan kinderen die zijn
gedoubleerd en aan kinderen met een Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie -indicatie. In
onze protocollen doubleren/versnellen en ons VVE- protocol beschrijven wij hoe wij het
lesstofaanbod en de instructie voor deze kinderen vormgeven.
Iedere groep heeft de beschikking over een instructietafel.

3. Ononderbroken
ontwikkeling
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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/CITO
(cognitieve ontwikkeling) en het LVS KIJK/Zien (sociale ontwikkeling). Omdat we
opbrengstgericht werken vergelijken we de uitkomsten van toetsen met onze doelen
(normen/verwachtingen). Waar nodig stellen we het lesgeven of het aanbod bij, en waar nodig
geven we de leerlingen extra ondersteuning. In ons zorgplan en ons protocol de één-zorgroute
staat onze zorgstructuur uitgebreid beschreven. In het schoolondersteuningsprofiel (SOP)
staat beschreven welke basisondersteuning we kunnen leveren en welke extra ondersteuning.
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Aspect

Zichtbare kenmerken

4. Veilig
pedagogisch
klimaat

De Bolster wil een veilige omgeving creëren voor de kinderen; een basisvoorwaarde om goed
te kunnen leren. We begeleiden daarom de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen met
als doel een positief gevoel over zichzelf en over de ander te laten ervaren. De Bolster heeft
hiervoor een samenhangend programma, wat zich richt op de basisvoorwaarden die wij als
school zo belangrijk vinden en waarbij de rol van de ouders en de leerkracht cruciaal is. We
richten ons op de volgende vier aspecten:
Training sociale vaardigheden en persoonlijk leiderschap
Pestprotocol
Internetprotocol
Positief leerkrachtgedrag
Zie voor de uitwerking van dit beleid het protocol sociaal-emotionele ontwikkeling.

5. Taakgerichte
werksfeer

Naast een veilig pedagogische klimaat wordt er een effectief klassenmanagement ingezet:
Duidelijke regels en routines
We hanteren de doorgaande lijn ( met een opbouw van groep 1 t/m 8) in het hanteren
van symbolen
Effectieve indeling van het lokaal met logische looproutes .

6. Actieve
betrokkenheid
van leerlingen:
samenwerkend
leren

Het actief leren wordt gestimuleerd door gebruik te maken van externe leerbronnen, zoals
projecten, internet, gastdocenten en ouders.
In de midden – en bovenbouw presenteren leerlingen hun eigen werk
Wij maken gebruik van de omgeving, theater, musea en ouders
Waardering van de omgeving
Zorg voor de leefomgeving
In het model directe instructie, het zelfstandig werken en in de coöperatieve werkvormen die
worden gebruikt in de klas, wordt het samenwerkend leren van kinderen elke dag
gestimuleerd.
Respectvol luisteren
Respectvol omgaan met elkaar
Respectvol kritiek geven
Reflectie op eigen handelen en leren

7. Leerlingen
verantwoordelijk
voor het eigen
leerproces

In het kader van het zelfstandig werken maken we gebruik van dag- en/of weektaken. Dit doen
we met behulp van een planbord en/of een weektaak. In het afsprakenoverzicht is de verdere
uitwerking vastgelegd. Hierbij valt te denken aan:
De frequentie per groep
Uitgestelde aandacht
Hulprondes
Hulpsysteem (gebruik ketting/blokje systeem)
Welke vakgebieden
Registratie / planbord
Plannen
Differentiatie
Zelfcorrectie
Reflectie op eigen handelen en leren

8. Feedback

Onze feedback is gericht op de inhoud ( wat) als op het proces (hoe, oplossingsstrategie).
Door versterking van de feedbackvaardigheden kunnen leraren in hun lessen beter inspelen
op wat leerlingen nodig hebben.
Vanaf groep 6 kijken de leerlingen zelf hun werk na ( rekenen, spelling). De leerkracht
bewaakt dit proces.
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Aspect

Zichtbare kenmerken

9. Gebruik digitale
middelen

Op school beschikken we bij de start van het schooljaar 2019-2020 in de groepen 3 tot en met
8 over 1 device (laptop of chromebook) per twee leerlingen. Verder staan er op de gangen
meerdere computers die alle groepen kunnen gebruiken. In de groepen 1 en 2 maken we
gebruik van I-pads. Er zijn vier I-pads per groep beschikbaar zodat deze per groepje ingezet
kunnen worden in de lessen. De computers zijn aangesloten op een netwerk, zodat we ook
internet en e-mail kunnen gebruiken in onze lessen. Daarnaast wordt het computergebruik
veelvuldig geïntegreerd bij het reguliere lesstofaanbod, bij extra hulp en bij pluswerk.
Het computeronderwijs wordt aangestuurd door een I-coach. Daarnaast zijn er meerdere
leerkrachten die de I-coach ondersteunen in zijn werkzaamheden. Alle groepen werken met
een digitaal schoolbord.

10. Passend
onderwijs

Wij vinden dat elk kind recht heeft op goed en passend onderwijs. In beginsel zijn wij het eens
met de stelling, dat zo veel mogelijk kinderen regulier primair onderwijs moeten kunnen
volgen. Wij realiseren ons dat we een zorgplicht hebben. Onze school richt zich op het geven
van basisondersteuning en in enkele gevallen op het geven van extra ondersteuning. In
sommige situaties kunnen wij kinderen toch dat onderwijs bieden bij ons school met ( tijdelijke)
ondersteuning vanuit het SWV De Eem. In ons schoolondersteuningsprofiel hebben we
beschreven welke ondersteuning we wel en niet kunnen geven.

Voor de verdere beschrijving van ons onderwijsbeleid en de borging verwijzen wij naar ons WMK systeem, de
handleidingen van de methodes, borgingsdocumenten en de klassenmappen.
Gerelateerde documenten
Protocol zelfstandig werken
Protocol model directie instructie
Protocol coöperatieve werkvormen
Zorgplan 2019-2020
Protocol één-zorgroute
Protocol doubleren/versnellen
Protocol VVE
SOP 2020
Protocol MHB beleid
RT beleid
Protocol sociaal-emotionele ontwikkeling
Schoolgids 2019-2020
De komende schoolplanperiode vragen de volgende zaken aandacht:
1. Kinderen meer betrekken bij het onderwijsleerproces, door samen met de leerlingen de leerdoelen vast te
stellen
2. Het ontwikkelen van een visie t.a.v. projectmatig onderwijs. Hierdoor wordt de lesstof in samenhang
aangeboden. De scheiding tussen veel vakgebieden vervaagt hiermee, waardoor er raakvlakken ontstaan en
inhoud met elkaar in verband wordt gebracht.

Aanvullend onderwijskundig beleid
Een aantal onderwijsinhoudelijke beleidsterreinen hebben wij beschreven in afzonderlijke beleidsdocumenten. Deze
documenten zijn een nadere uitwerking/specificatie van ons leerstofaanbod, zoals bijvoorbeeld het beleidsplan
dyscalculie, dyslexie en het beleidsplan doubleren/versnellen. Het is ondoenlijk om al deze beleidsplannen nader te
beschrijven. Desgewenst zijn deze documenten in te zien op school en opvraagbaar door bevoegde instanties als
bestuur en inspectie. In de bijlage is een overzicht van de aanwezige beleidsdocumenten op school.
Op de volgende bladzijde wordt het aanvullend onderwijskundig beleid beschreven op De Bolster. Dit beleid is een
belangrijke aanvulling op ons reguliere leerstofaanbod en passend bij onze missie en visie.
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Sociaal-emotionele ontwikkeling
Een beleidsplan 'het beleidsplan sociaal-emotionele ontwikkeling' willen wij wel graag onder uw aandacht brengen en
in de deze paragraaf nader toelichten. Wij vinden het belangrijk dat kinderen goed in hun vel zitten, zodat ze optimaal
kunnen leren. Om een goed beeld te krijgen van het sociaal-emotioneel functioneren van een leerling, maken wij
gebruik van een leerlingvolgsysteem. Voor de groepen 1 en 2 is dat het programma ‘Kijk’ en voor de groepen 3 t/m 8
het programma ‘Zien’. Op school hebben wij een pestcoördinator die tevens één van onze contactpersonen is; juf Ria
Ruijne. In de hal van elk gebouw staat een brievenbus waarop de naam van de contactpersoon staat. Door een
briefje in de brievenbus te doen kunnen kinderen en ook ouders (eventueel anoniem) pestgedrag aangeven.
Om de sociaal emotionele ontwikkeling te bevorderen en preventief te werken zetten we in alle groepen de
Kanjertraining in. Daarnaast zijn we in 2017-2018 gestart met de gelukskoffer als aanvullende methode in diverse
groepen.
De inhoud van beide methodes vindt u hieronder:
Kanjertraining
De doelen van de Kanjertraining zijn:
bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas;
versterking van sociale vaardigheden leerlingen;
beheersing van verschillende oplossingsstrategieën;
bewustwording van eigenheid;
verantwoordelijkheid nemen;
bevorderen actief burgerschap en sociale integratie.
De regels worden gedurende het jaar structureel met de kinderen besproken zo zorgen we voor borging van de
afspraken. Kinderen worden uitgedaagd om zich een gefundeerde mening te vormen waarbij het standpunt van de
ander als waardevol beschouwd wordt.
Het is belangrijk dat kinderen zich thuis voelen op school. Verschillen tussen kinderen worden gezien als verrijkend
en uitgangspunt voor het leren.
De leerkrachten op De Bolster zijn gecertificeerd om de Kanjertraining in de klas te mogen geven. Nieuwe
leerkrachten gaan zodra ze werkzaam zijn op onze school ook de Kanjertraining volgen zodat ook zij gecertificeerd
zijn. Sinds 2010-2011 mogen wij ons Kanjerschool noemen. Onderwijs en opvoeding zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Wij zien de ouders van onze leerlingen primair als partner in dit proces. U wordt ook bij de training
betrokken. U zult uitgenodigd worden om één of meerdere lessen bij te wonen gedurende elk schooljaar.
Gelukskoffer
Sinds schooljaar 2017-2018 zijn wij ook begonnen met ‘Gelukskoffer lessen’ op school. In schooljaar 2018-2019 zijn
we gestart in groep 2, 5 en 8. Ook in het schooljaar 2019-2020 zullen deze groepen de gelukskoffer lessen krijgen.
De Gelukskoffer is een wetenschappelijk onderbouwd lesprogramma voor basisscholen. In zeven lessen leren
kinderen over geluk, de kracht van gedachten, zelfvertrouwen en actief burgerschap. Het programma stimuleert
kinderen zichzelf en de ander te leren kennen en vertrouwen: de basis voor een veilig schoolklimaat.
De filosofie is simpel: jongeren die vroeg leren over persoonlijk leiderschap, de kracht van gedachten en de eigen
invloed op geluk hebben een positiever beeld van zichzelf en van de wereld om hen heen. Kinderen zijn pas in staat
om goed te zijn voor een ander als het goed gaat met henzelf.
Positief leerkrachtgedrag
De leerkracht speelt een belangrijke rol bij de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen in de groep. Positief
leerkrachtgedrag is voor ons daarin cruciaal. Met positief leerkrachtgedrag bedoelen wij o.a. dat de leerkracht
begripvol is, opbouwend corrigeert, respectvol is, vertrouwen heeft en verantwoordelijkheid neemt.
Pestprotocol
Of pesten nu wel of niet aan de orde is in een groep, wij vinden het als school belangrijk, dat het onderwerp pesten
altijd bespreekbaar is met de kinderen. Als pesten optreedt, moeten leerkrachten en ouders (in samenwerking met
elkaar) dat kunnen signaleren en duidelijk stelling nemen. Onze aanpak als school richt zich op alle direct betrokken
partijen: leerlingen (gepeste kinderen, pesters en de zwijgende groep), leerkrachten en de ouders.
Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch de kop opsteekt, moet een school beschikken over een directe
aanpak. Wij gebruiken daarvoor het veiligheidsplan ( zie hieronder). Wanneer het probleem niet op de juiste wijze
wordt aangepakt of als de aanpak niet het gewenste resultaat oplevert dan wordt de contactpersoon ingeschakeld om
het probleem te onderzoeken, om deskundigen te raadplegen en het bevoegd gezag te adviseren. Op iedere school
is een contactpersoon aangesteld. Op De Bolster hebben wij twee contactpersonen; juf Arianne van der Laan en juf
Ria Ruijne.
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Veiligheidsplan
Wij maken op school gebruik van het veiligheidsplan. Indien er sprake is van (herhaald) bewust of onbewust storend
gedrag en/of grensoverschrijdend gedrag dan treedt dit veiligheidsplan in werking. Het plan wordt ingezet vanaf groep
4. Het veiligheidsplan bestaat uit 4 fasen. In het beleidsstuk 'sociaal- emotionele ontwikkeling' wordt dit nader
uitgewerkt en beschreven.
ICT gebruik
Wij leren de kinderen het internet veilig te gebruiken. Met de kinderen zijn afspraken gemaakt over het surfen op
internet. Deze staan beschreven in de ‘8 Gouden Internetregels’. In deze ‘8 Gouden Internetregels’ staat beschreven
wat de gevaren zijn op internet, wat de school doet om deze gevaren te onderscheppen en hoe de school kinderen
begeleidt bij internetgebruik en wat de school doet als kinderen zich niet houden aan de gemaakte afspraken. Vanaf
groep 5 leren de kinderen om te gaan met de informatie van het Internet.
Cultuureducatie
Wij geven kunst en cultuur graag een prominente plaats binnen ons onderwijs. Cultuureducatie sluit feilloos aan bij de
missie/visie van onze school.
Omdat wij kinderen nieuwsgierig en met vertrouwen naar de wereld willen laten kijken, vinden wij dat
cultuuroverdracht belangrijk is. Wie kennis neemt van kunst, erfgoed en media, en daar bewust en actief mee
bezig is, doet mee aan de samenleving en ontwikkelt begrip voor andere normen, waarden en culturen.
Omdat leren in onze ogen gaat om kennis en vaardigheden bijbrengen en om kinderen te helpen te worden
wie ze kunnen en willen zijn, vinden wij dat cultuureducatie een belangrijk onderdeel is binnen ons curriculum.
Het is goed voor een brede ontwikkeling van het kinderbrein, de persoonlijkheid en de motorische
vaardigheden. Door cultuureducatie wordt het creatieve vermogen van kinderen sterker ontwikkeld. Kinderen
leren flexibeler en oplossingsgerichter in het leven te staan. Vaardigheden die de laatste jaren steeds vaker
worden gebruikt in relatie tot de vraag wat jonge mensen van nu moeten leren, om zich te kunnen redden in
de nog onbekende toekomst.
Omdat onze school een school wil zijn waar verschillen verrijken. Cultuureducatie speelt daarbij een
belangrijke rol omdat het kinderen stimuleert in andere ‘talen te spreken’, waardoor onvermoede talenten
boven kunnen komen.
Omdat wij op De Bolster de kinderen geborgenheid en perspectief willen meegeven voor nu en in de
toekomst. Daarom vinden wij het belangrijk dat kinderen zich kwetsbaar mogen opstellen. Cultuureducatie
nodigt kinderen uit buiten hun comfortzone te stappen. Een kwetsbare houding is nodig om nieuwe dingen uit
te proberen. We moedigen kinderen aan te experimenteren en fouten te durven maken.
Engels
Internationalisering, groeiende mobiliteit en de uitbreidende mogelijkheden om te communiceren via de nieuwe
media, ook binnen het onderwijs, is een feit. Als Bolster vinden wij dat wij daar op moeten anticiperen. En het past ook
goed bij onze visie, waar wij kinderen willen voorbereiden op hun toekomstige (werk)plek in de maatschappij
wereldwijd. Een goede basiskennis van het Engels zorgt tevens ook voor een betere aansluiting op het Voortgezet
Onderwijs. Zo zijn er steeds meer richtingen waar kinderen kunnen kiezen voor Tweetalig Onderwijs. De Bolster wil
graag het kind de kans bieden hierin succesvol te zijn. Vandaar dat wij de kinderen vanaf groep 1 Engels aanbieden.
Op een speelse manier wordt het Engels bij ons op school aangeboden. Via CLIL- activiteiten (Content and Language
Integrated Learning) wordt het Engels in de klassen vorm gegeven. Naast deze activiteiten in de klas hebben wij ook
een tweede leerlijn voor kinderen, die het Engels al goed beheersen. Deze kinderen kunnen als ze dat willen, gaan
meedoen aan het Anglia-examen. Verder hebben wij contacten met scholen in het buitenland en hebben we aan het
einde van het schooljaar een project met een feestelijke afsluiting
Talentontwikkeling
Op onze basisschool zien wij leerlingen met uitzonderlijke kwaliteiten. Deze talenten moeten wij blijven koesteren en
bevorderen. Zo hebben de leerlingen die cognitief meer aankunnen ( de meer- en hoogbegaafde leerling) een eigen
leerroute. Verder kunnen kinderen kennis maken met het vak programmeren. En hebben wij op school een vakdocent
lichamelijke oefening. Samen met de vakdocent wordt er aan diverse sporttoernooien deelgenomen.
Om dit meer inhoud te geven, willen wij de talentvolle leerlingen op sportgebied en op kunst/cultuur gebied de
mogelijkheid geven om het beste uit zichzelf te halen. Met als doel dat wij deze sporttalenten en kunst/cultuurtalenten
de volle ruimte geven zich te ontplooien en dat dit niet ten koste gaat van het onderwijs wat zij krijgen bij ons op
school. Dat betekent dat er een vrijstelling is, waarvoor andere schoolse activiteiten in de plaats komen.
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Burgerschapsvorming
Als school hebben wij de opdracht om een bijdrage te leveren aan de opvoeding van de kinderen tot burgers die
geïntegreerd zijn in de samenleving. Kinderen moeten zich sociaal goed ontwikkelen. Dat betekent dat ze een goed
normbesef hebben, dat ze kritisch zijn naar zichzelf en de wereld om hen heen, maar tegelijkertijd ook goed kunnen
communiceren, de dialoog zoeken en zich kunnen inleven in de ander.
Burgerschapsvorming is voor ons geen vak apart, maar is terug te voeren op onze godsdienstmethode Trefwoord, de
Kanjertraining, de Gelukskoffer en in klassengesprekken, waarin het normbesef en de sociale ontwikkeling
gestimuleerd wordt. Ook bij de zaakvakken en school-tv zullen allerlei aspecten van actief burgerschap besproken
worden. Daarnaast is deelname aan projecten voor het goede doel en de leerlingenraad een zichtbare uitwerking van
het opvoeden van goede burgers voor de toekomstige maatschappij. Enkele kerndoelen die we met name willen
noemen:
zorg leren dragen voor de eigen gezondheid en dat van anderen;
zich redzaam leren gedragen in sociaal opzicht;
zich gedragen vanuit respect volgens algemeen aanvaarde normen en waarden;
leren met zorg om te gaan met het milieu.
Wereldoriëntatie
Wij willen onze leerlingen breed ontwikkelen. Wereldoriëntatie komt bij ons op school aan de orde bij de vakken
aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde, biologie, gezond gedrag en verkeer. Door deze brede ontwikkeling willen
wij kinderen mee laten denken over de vraagstukken die spelen in onze maatschappij. Zo hebben kinderen uit de
groepen 6 bijvoorbeeld meegedaan aan de Missing Chapter Foundation. Deze organisatie verbindt voor een aantal
jaar een schoolklas met een organisatie om samen een aantal vraagstukken op te lossen. De vraagstukken en de
daarbij ontwikkelde verbeterpunten zijn gericht op klimaat, gezondheid en armoede.
Gerelateerde documenten
Protocol sociaal-emotionele ontwikkeling
Cultuurbeleidsplan 2019-2020
Protocol Engels
Protocol MHB beleid
Protocol onderwijs & toptalenten op het gebied van sport & kunst/cultuur
De komende schoolplanperiode vragen de volgende zaken aandacht:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Beleid ontwikkelen over de gelukskofferlessen in relatie tot de kanjertraining
Een ICT visie met beleidsvoornemens in de schoolplanperiode 2019-2023
Beleid ontwikkelen 21st century skills
Het verder implementeren en borgen van Engels
Er is beleid opgesteld hoe wij het vak Burgerschap vormgeven
Het ontwikkelen van een visie t.a.v. projectmatig onderwijs

De zorgstructuur
We volgen de ontwikkeling van leerlingen voortdurend (leraar), maar formeel gebeurt dit bij de groepsbesprekingen
(2x per jaar, na de midden- en eindtoetsen). Tijdens de groepsbesprekingen komen aan de orde: de ontwikkeling van
de groep als geheel (en het leraarsgedrag), de ontwikkeling van de subgroepjes (basis-meer-weer) en de
ontwikkeling van individuele leerlingen. De groepsbesprekingen worden gevoerd aan de hand van een agenda en
geleid door de IB-er. Met betrekking tot de individuele leerlingen wordt besproken waar de ontwikkeling (waarom)
stagneert en wat de interventies (kunnen) zijn om de achterstand te verhelpen. Zie verder het zorgplan en het
beleidsplan 'één- zorgroute' van de school. Voor de verdere beschrijving van de inrichting van de begeleiding en de
zorgplicht en borging verwijzen wij naar ons School Ondersteunings Profiel en naar het Ondersteuningsplan 20192023 van het samenwerkingsverband De Eem.
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De volgende aspecten spelen een rol binnen de zorgstructuur:
Samenhangend systeem voor het volgen van leerlingen
Planmatig uitvoeren van de zorg
Analyseren leerling- en groepsresultaten
Ondersteuning leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
Vroegtijdige signalering van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben
Afspraken over doubleren en versnellen
Samenwerking met externe instanties zoals bijvoorbeeld logopedie, ergotherapie en het SWV De Eem
Betrekken ouders bij de ontwikkeling van hun kind
Gerelateerde documenten
Zorgplan 2019-2020
Beleidsplan 'één- zorgroute'
SOP De Bolster 2019
Ondersteuningsplan SWV De Eem 2019-2020
De komende schoolplanperiode vragen de volgende zaken aandacht:
1. De zorgzwaarte in de groepen: Verdieping in het werken met het TOP dossier
2. Heroriëntering beredeneerd aanbod bij kleuters
3. Het beleidsplan MHB (inclusief executieve functies) implementeren en borgen
4. De rol van de leerkracht (zicht op ontwikkeling en didactisch handelen)
5. Jaarlijks herijken van het schoolondersteuningsplan
Toetsing
Op onze school zorgen we voor een ordelijk verloop van de toetsing en afsluiting. Tussentijds meten we de
ontwikkeling van de leerlingen m.b.v. het Cito-leerlingvolgsysteem. De resultaten worden ingevoerd in het LVS
ParnasSys. We hebben een toetsbeleid, waarin staat aangegeven welke toetsen er worden afgenomen en onder
welke condities. De toetsen worden afgenomen conform de opgestelde agenda en de Cito-voorschriften (aangevuld
met schoolvoorschriften). Ouders worden op de rapportenavonden geïnformeerd over de toetsresultaten. In leerjaar 8
doen alle leerlingen mee aan de eindtoets (Cito). Ouders krijgen in groep 7 een voorlopige advies voor hun kind en in
groep 8 krijgen de ouders een definitief VO-advies voor hun kind. De adviesprocedure hebben we beschreven in de
schoolgids.
Gerelateerde documenten
Toetsbeleid 2019-2020
Schoolgids 2019-2020
De volgende schoolplanperiode vragen de volgende zaken aandacht:
1. Keuze van een leerlingvolgsysteem voor kleuters 2020-2021 (keuze en implementatie)

Resultaten
We streven (zo hoog mogelijke) opbrengsten na m.b.t. met name Taal, Rekenen en de sociaal-emotionele
ontwikkeling. We achten het van belang dat de leerlingen presteren naar hun mogelijkheden, en dat ze opbrengsten
realiseren die leiden tot passend (en succesvol) vervolgonderwijs. Op onze school werken we resultaatgericht: we
beschikken over normen voor de eindtoets, de tussentoetsen en de sociale resultaten. De resultaten van de eindtoets
worden gedeeld en besproken met de desbetreffende leerkrachten van groep 8 en met het team. Op basis van een
analyse stellen we interventies vast en deze worden vastgelegd in een managementrapportage. Daarnaast worden
de tussenresultaten twee keer per jaar gedeeld en besproken op groepsniveau met de individuele leerkracht en twee
keer per jaar op schoolniveau met het gehele team. Op basis van een analyse stellen we interventies vast en deze
worden vastgelegd in het groepsplan en in het document trendanalyse. In de planning en verantwoordingsgesprekken
met het college van bestuur worden deze resultaten weer besproken.
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In de onderstaande grafiek is zichtbaar wat de resultaten zijn in de laatste 5 jaar op de eindtoets. Wij scoren ver
boven het landelijk gemiddelde. Deze score is ook conform de leerlingenpopulatie die wij bij ons op school hebben.

Om de ononderbroken ontwikkeling te waarborgen hanteren we normen voor versnellen, zittenblijven en
schoolloopbaan. De Bolster blijft conform de kengetallen voor versnellers, zittenblijven en schoolloopbaan binnen de
gestelde normen in het schooljaar 2018-2019.

Uitstroom naar het VO
We willen ervoor zorgen, dat onze leerlingen soepel instromen in het voortgezet onderwijs dat bij ze past. Voor ons
betekent dit dat wij meer inzicht willen 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, waar veel van 'onze' kinderen naar toe gaan. We merken ook, dat ouders en leerlingen steeds meer kiezen
voor een type VO wat tweetalig onderwijs aanbiedt. Ten aanzien van onze verwijzingen naar het VO zien wij dat de
meeste kinderen na drie jaar op de juiste plek terecht zijn komen.

Schoolplan 2019-2023

34

P.C. basisschool De Bolster

Gerelateerde documenten
Trendanalyse 2018-2019
Managementrapportage eindtoets 2019
Nationaal Cohortonderzoek De Bolster 2019
De komende schoolplanperiode vragen de volgende zaken aandacht
1. Onderzoek doen naar de aansluiting PO/VO t.a.v. 21st century skills
2. Onderzoek m.b.t. de doorgaande lijn Engels in het VO (tweetalig onderwijs)

Ouderbeleid
Inleiding
Op de Bolster vinden wij een goede samenwerking tussen school en ouders belangrijk. Het doel is dat alle leerlingen
met plezier naar school gaan en onderwijs krijgen dat is afgestemd op hun mogelijkheden. Een goede samenwerking
tussen school en ouders heeft een positief effect op de motivatie van kinderen voor school en hun leerprestaties. Ook
is het belangrijk dat kinderen thuis worden ondersteund, gestimuleerd en gemotiveerd voor school. Wanneer ouders
en leraren goed met elkaar samenwerken zorgt dit ervoor dat kinderen zich gelukkiger voelen, hun talenten beter
kunnen ontplooien en betere resultaten behalen.
Ouderparticipatie
Het begrip ouderbetrokkenheid veroorzaakt nog wel eens verwarring. De term suggereert alsof het uitsluitend te doen
is om ouders actief bij de school te betrekken maar ouderbetrokkenheid is veel meer dan dat. Het is goed om
ouderbetrokkenheid goed te onderscheiden van ouderparticipatie. In geval ouders meedoen met allerlei activiteiten of
hand- en spandiensten verrichten op school (denk aan leesouders, hoofdluisbrigade, hulp bij sportactiviteiten en
feesten) spreken we van ouderparticipatie. Een meer formele vorm van ouderparticipatie is wanneer ouders zitting
hebben in een medezeggenschapsraad (GMR/MR) of ouderraad (OR). Ouderparticipatie wordt door onze school,
onze leerlingen en hun ouders als plezierig en belangrijk ervaren. Het optimaliseert het reilen en zeilen van de school
als organisatie en gemeenschap.
Ouderbetrokkenheid
Er is sprake van ouderbetrokkenheid wanneer school en ouders gezamenlijk optrekken bij allerlei onderwijskundige
en opvoedkundige vraagstukken. Een goede invulling van ouderbetrokkenheid betekent dat leerkrachten en ouders
zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor de ontwikkeling van de kinderen. Doel is om te voorkomen dat school
en thuis twee verschillende werelden zijn waardoor kinderen zich minder thuis voelen op school. Dat betekent in de
eerste plaats dat er goed onderling contact is tussen ouders en school. Wanneer er zorgen of problemen zijn dan is
het belangrijk om direct met elkaar in gesprek te gaan. Voor een goede samenwerking tussen ouders en school is
onderling vertrouwen en respect een eerste vereiste. Dat betekent een open en flexibele opstelling van de school
naar ouders toe. Ouders moeten zich welkom voelen. Het is belangrijk dat ouders weten wat er op school gebeurt en
waarom leerkrachten dingen op een bepaalde manier aanpakken. Maar omgekeerd is het ook van groot belang dat
ouders interesse tonen voor hoe het op school gaat, ouderavonden bezoeken, thuis aandacht geven aan schoolwerk
en zo nodig begeleiding en ondersteuning bieden. Wanneer ouders en school goed vorm geven aan
ouderbetrokkenheid levert dat een grote bijdrage aan een goede ontwikkeling van de kinderen. De ontwikkeling van
het kind is ons gezamenlijk belang en daarom vinden wij ouderbetrokkenheid belangrijk op de Bolster.
Visie op de samenwerking tussen ouders en school
Op onze school is een visie op de samenwerking tussen ouders en school opgesteld. Hieronder is te lezen hoe wij
deze visie hebben geformuleerd.
Ieder kind heeft recht op een goede samenwerking tussen school en ouders.
Ouderbetrokkenheid is daarom een niet-vrijblijvende en gelijkwaardige samenwerking tussen ouders en school
waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de ontwikkeling van
het kind.
Vanuit onze kernwaarden: respect, samenwerken en eigenaarschap werken ouders en school samen aan een
optimale schoolperiode voor het kind, de ouders en de school.
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Gerelateerde documenten
Schoolgids
Beleidsplan School - Ouderbetrokkenheid
Reglementen OR/MR
De komende schoolplanperiode vragen de volgende zaken aandacht:
1. Nadere invulling geven aan de 10 criteria zoals deze zijn verwoord in het beleidsplan SchoolOuderbetrokkenheid
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10 Personeelsbeleid
Personeelsbeleid PCBO Amersfoort
In onze school sluiten we in ons personeelsbeleid aan op de visie en het beleid van PCBO.
De kwaliteit van onze medewerkers, van onderwijsondersteuner tot directeur, van administratie tot bestuurder, is de
basis van de kwaliteit van onze scholen. Onze medewerkers zijn met en van elkaar lerende professionals. Zij werken
met competenties en kaders van professioneel handelen. Zij zijn eigenaar van hun eigen ontwikkeling en daarmee
een voorbeeld voor onze leerlingen. Ons geloof dat ieder mens tot zijn recht mag komen, is de basis onder ons
personeelsbeleid.
We noemen hieronder een paar zaken.
We werken samen met verschillende opleidingsinstituten, zowel MBO als HBO. Al onze scholen zijn
gecertificeerde opleidingsscholen voor de Marnix academie (pabo).
Studenten en starters worden begeleid door hun mentor, de interne coördinator opleidingen (ICO) van onze
school en door de onderwijscoach. Daarnaast is er een centraal programma voor verdere scholing en
begeleiding.
We zetten onder andere interne en externe mobiliteit en loopbaanbegeleiding in als middel om
talentenontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van al onze medewerkers te stimuleren.
We investeren in scholing voor individuele medewerkers en voor onze teams als geheel als de persoonlijke
ontwikkeling of de schoolontwikkeling daarom vraagt.
Door middel van observaties en reflectiegesprekken brengen we competenties en leerpunten in kaart en
maken we zo nodig afspraken over verdere ontwikkeling. Elke medewerker is eigenaar van zijn eigen
ontwikkeling en is zo een voorbeeld voor onze leerlingen.
Medewerkers leren van en met elkaar. Daarom hebben we een aantal lerende netwerken ingericht;
bijvoorbeeld voor IB-ers, hoogbegaafdheidspecialisten, i-coaches en directies. Binnen onze school en bij de
Stichting PCBO vormen bouwen (zoals de onderbouw, middenbouw, bovenbouw) vaak lerende netwerken.
Medewerkers beslissen mee over de werkverdeling op school.
We hebben aandacht voor medewerkers.
Voor de komende jaren willen wij – ook op onze school – investeren in de scholing van onze medewerkers, in
strategische personeelsplanning en in het vervolmaken van onze gesprekkencyclus, zodat deze met recht het hart en
het vliegwiel van ons personeelsbeleid is. Het is in die gesprekken dat we met onze medewerkers reflecteren op hun
vakmanschap, talenten, ontwikkeling in relatie tot hun ontwikkelfase en –behoeften. Daar maken we met de
menselijke maat en binnen de mogelijkheden die er zijn, met elkaar de afspraken over opleidings- en
ontwikkelmogelijkheden, loopbaanwensen en/of benodigde kwaliteitsverbetering. Iedere medewerker die zich met
hart en ziel inzet voor de leerlingen, de onderwijskwaliteit en de eigen professionaliteit, mag rekenen op de school en
op de Stichting PCBO als goed werkgever die in haar of hem investeert.
Gesprekkencyclus
Onze school hanteert de door PCBO vastgestelde gesprekkencyclus. Onze medewerkers werken gericht aan hun
eigen ontwikkeling aan de hand van competenties met behulp van Performance Management. Personeelsleden
hebben in twee jaar tijd vier gesprekken met hun leidinggevende: een POP-gesprek, voortgangsgesprek,
functioneringsgesprek en tot slot een beoordelingsgesprek. Dit geldt voor alle medewerkers.
Voor de leraren werken we met competenties die zijn verdeeld naar start- basis- en vakbekwaam. De kijkwijzer
(MijnSchoolTeam) vanuit ons kwaliteitsvolgsysteem dient als leidraad voor lesbezoeken. Door middel van deze
kijkwijzer hebben we zicht op de ontwikkeling van de individuele leraar en ook op ons totale team. De resultaten
vanuit de kijkwijzer staan niet alleen centraal bij de diverse groepsbezoeken, maar bij alle instrumenten voor
personeelsbeleid en met name bij de werk-, functionerings- en beoordelingsgesprekken. Hierdoor zijn kwaliteitsbeleid
en personeelsbeleid met elkaar verbonden.
Iedere medewerker bij ons op school heeft een bekwaamheidsdossier. De medewerkers houden hun eigen
ontwikkeling bij (als belangrijk onderdeel van het bekwaamheidsdossier). De schoolleider is geregistreerd
schoolleider en de leraren hebben de mogelijkheid om scholing te doen voor het lerarenregister.
Professionele cultuur
Onze school hecht veel belang aan een professionele cultuur, aan het samen leren en werken en aan professioneel
gedrag. De schoolontwikkeling vindt plaats op studiedagen met het gehele team, in bouwen (onderbouw 1 t/m 3 en
midden- en bovenbouw 4 t/m 8) en in werkgroepen. Samen zijn we zo betrokken bij het ontwikkelen van het

Schoolplan 2019-2023

37

P.C. basisschool De Bolster

(onderwijskundig) beleid van onze school. In ons document 'Vergaderstructuur De Bolster ' is te lezen welke
vergader- en/of overlegmomenten er zijn. Wie daarbij aanwezig moet zijn, welke doel dit type vergadering en/of
overlegmoment heeft, wie de agenda en de notulen verzorgt en waar de besluitvorming ligt en hoe deze is geregeld.
Onder een professionele cultuur verstaan wij:
Het is duidelijk wat de organisatie wil bereiken
Alle individuen werken in de organisatie optimaal samen aan het realiseren van doelen van de organisatie en
het verbeteren van de kwaliteit
Ieder neemt verantwoordelijkheid voor zijn of haar functioneren, maar ook voor het functioneren van de
organisatie als geheel
Er is veel aandacht voor samenwerken en teamleren
Respect hebben voor elkaar is een leidend beginsel
Wij luisteren naar elkaar en communiceren op een open manier met elkaar
Wij houden ons aan afspraken
Constructief en kritisch analyseren van praktijken en procedures is vanzelfsprekend
Je mag risico's nemen, je hoeft niet alles te weten en je mag leren van fouten
Er is ruimte voor feedback op zakelijke effectiviteit (resultaat) en sociale effectiviteit ( collegialiteit)
Wij denken niet in termen van beperkingen, maar in termen van mogelijkheden
De nadruk ligt op doen
Wij nemen verantwoordelijkheid voor ons eigen professionele ontwikkeling ( eigenaarschap)
Medewerkers laten 'persoonlijk leiderschap' ( initiatief tonen, proactief zijn) zien
Professioneel leiderschap
Van ons als directie wordt professioneel leiderschap verwacht. Dat betekent:
Houden aan afspraken
Duidelijk zijn
Structuur bieden
Tonen van voorbeeldgedrag
Focussen op onderwijskwaliteit
Heeft hoge verwachtingen
Ondersteunen en faciliteren van medewerkers
Maakt resultaten zichtbaar en geeft feedback
Optimisme tonen
Houdt zich bezig met een opbrengstgerichte, professionele cultuur
Is integraal eindverantwoordelijk voor het onderwijs, personeelsbeleid en kwaliteitsbeleid op school
Legt verantwoording af aan de directeur bestuurder.
Professionalisering
Professionalisering richt zich op het versterken van de missie, de visie en de ambities (doelen) van de school. De
professionalisering wordt verwerkt in de normjaartaak onder het kopje professionalisering.
We onderscheiden:
1. Teamontwikkeling in het kader van schoolontwikkeling, passend bij het schoolbeleid en bestuursbeleid
2. Persoonlijke ontwikkeling in het kader van de schoolontwikkeling en individuele ontplooiing, passend bij
schoolbeleid en bestuursbeleid
In de praktijk betekent dit:
Studiedagen rond een vastgesteld thema
Scholingsbijeenkomsten
Collegiale consultaties ( jaarlijks minimaal 1 keer)
Klassenbezoeken MT ( directie, bouwcoördinator en intern begeleider) a.d.h.v. een kijkwijzer
Flitsbezoeken directie
Deelnemen aan cursussen, opleidingen
Bijhouden vakliteratuur
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Teambuilding
Op onze school organiseren we diverse typen vergaderingen waarin we met elkaar overleggen over thema’s die
inhoudelijk
en/of organisatorisch van belang zijn voor de school en de medewerkers. Op de studiedagen en de
kwartaalvergaderingen is het gehele team aanwezig. Op die studiedagen en kwartaalvergaderingen is ook een
moment van ontspanning door bijvoorbeeld ook tijd in te ruimen voor een gezamenlijk maaltijd of een borrelmoment
o.i.d.
We onderscheiden in het kader van teambuilding ook de meer informele communicatiemomenten, zoals een
teamborrel of een etentje bij de start van het schooljaar, met kerst of bij de afsluiting van het schooljaar. Ook worden
er door het jaar heen activiteiten georganiseerd door de 'pretcommissie'. In een ongedwongen sfeer op een andere
locatie gaan we met elkaar een leuke ontspannen activiteit doen. Verder is er aandacht voor de jarige collega's, voor
de collega's die ziek zijn of voor de collega's die iets bijzonders te vieren hebben zoals een jubileum of het behalen
van een opleiding. De activiteiten worden door het MT of de medewerkers georganiseerd.
Begeleiding
Nieuwe leraren
Voor nieuwe leraren hanteren we het Inwerkplan Startende Leerkracht. Onder verantwoordelijkheid van de Intern
Coördinator Opleidingen (ICO) werkt de startende leerkracht in een traject van drie jaar aan de ontwikkeling van
haar/zijn competenties. Zo kan hij/zij groeien via start- naar basis- en uiteindelijk vakbekwaam. De ICO doet
klassenbezoeken en geeft feedback op de ontwikkeldoelen. Er is een maatje beschikbaar voor de praktische zaken.
Zowel leerkracht, maatje als ICO wordt in uren gefaciliteerd. De startende leerkracht krijgt bovendien extra scholing
aangeboden. Hiervoor is de Onderwijscoach van PCBO verantwoordelijk. Deze laatste begeleidt de ICO’s en coacht
startende leerkrachten. Meer informatie is te vinden in het Inwerkplan Startende Leerkracht en het Inwerkplan Nieuwe
Leerkracht. Voor ervaren leerkrachten in ons team is (indien gewenst) begeleiding op maat door een collega of coach
mogelijk. Afspraken hierover worden tussen het personeelslid en de leidinggevende gemaakt.
Stagiaires
Voor de instroom van nieuwe medewerkers vinden wij het belangrijk een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van
aankomende leraren, onderwijsassistenten en andere professionals die binnen onze school werkzaam zijn. Daarom
bieden wij aan stagiaires de mogelijkheid om ervaring op te doen. Stagiaires worden uitgenodigd voor een gesprek
met onze ICO- er ( intern coordinator opleidingen) en een directielid. Als na het gesprek alle partijen positief zijn,
worden nadere afspraken gemaakt. Voor de beoordeling van stagiaires maken wij gebruik van de
beoordelingsinstrumenten van de opleidingsschool.
Taakbeleid
Op onze school krijgen alle leerkrachten (behalve de starters) elk schooljaar taken toebedeeld. In het
Werkverdelingsplan hebben we afspraken gemaakt over de aard en omvang van deze taken, over werk- en
pauzetijden en uren voor het aantal lesgebonden en/of behandeltaken, de tijd voor voorbereiding en nazorg en de
professionalisering. Het team stelt het werkverdelingsplan samen op.
Gerelateerde documenten
Inwerkplan startende leerkracht
Werkverdelingsplan 2018-2019
Gesprekkencyclus PCBO Amersfoort
De komende schoolplanperiode vragen de volgende zaken aandacht:
1. Performance Management implementeren voor de gesprekkencyclus
2. Het werk beter organiseren door minder papierwerk.
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Mobiliteitsbeleid
Alle medewerkers van PCBO Amersfoort hebben een bestuursbenoeming. Alle teamleden kunnen op alle scholen in
alle locaties worden ingezet. Hierbij houden we zoveel mogelijk rekening met de talenten, kwaliteiten en
voorkeuren van de medewerkers.Halverwege het schooljaar wordt bij de teamleden geïnventariseerd welke
voorkeuren er zijn voor het werken binnen de stichting. De directie stimuleert het opdoen van ervaring binnen de
verschillende scholen en locaties. Mobiliteit is in de eerste plaats van belang om medewerkers gemotiveerd en
duurzaam inzetbaar te houden. Daarnaast is mobiliteit noodzakelijk omdat, ondanks een redelijk stabiel totaal aantal
leerlingen, de ene PCBO school groeit en de andere krimpt. Mobiliteit is in eerste instantie en bij voorkeur vrijwillig.
T.a.v. De Bolster is er in de komende 4 jaar geen sprake van krimp. Over de gehele stichting zien wij dat er vrij weinig
vrijwillige mobiliteit plaatsvindt.
Verzuimbeleid
Het ziekteverzuimbeleid is vastgesteld op stichtingsniveau en wordt uitgevoerd conform het verzuimprotocol. Het
ziekteverzuimbeleid is gericht op het voorkomen en verminderen van verzuim van personeel, waarbij de focus ligt op
duurzame inzetbaarheid. Het bestuur en de directie zetten zich in om samen met de werknemer het verzuim zoveel
mogelijk te beperken. Het bestuur draagt zorg voor goede arbeidsomstandigheden en een goede verdeling tussen
werkbelasting en belastbaarheid van medewerkers (goed werkgeverschap). Medewerkers hebben de
verantwoordelijkheid te zorgen voor een juiste balans tussen werk en privé en om hun kennis en vaardigheden op peil
te houden met een positieve instelling ten aanzien van hun werk, persoonlijke ontwikkeling en van leren (goed
werknemerschap). De directie voert met de medewerker een verzuimgesprek als de medewerker meer dan twee keer
in twaalf maanden verzuimt. Daarnaast maakt de bestuursmedewerker P & O jaarlijks een analyse van de
verzuimcijfers. Deze analyse wordt met alle betrokkenen besproken.
Gerelateerde documenten
Ziekteverzuim en vervangingsbeleid PCBO Amersfoort
Managementsamenvatting Risico-Inventarisatie & Evaluatie PCBO Amersfoort 2019
Bestuursformatieplan 2019-2020
De volgende schoolplanperiode vragen de volgende zaken aandacht:
1. Het ziekteverzuim en hoe wij daar op een adequate manier op kunnen anticiperen m.b.t.. personeelsbeleid,
werkdruk en belastende factoren in het werk (klimatologische factoren en balans privé-werk)
2. Het bevorderen van de interne mobiliteit
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11 Organisatiebeleid
ARBO beleid
PCBO Amersfoort streeft naar optimale arbeidsomstandigheden voor haar medewerkers. Het arbobeleid is gericht op
het waarborgen van de veiligheid en gezondheid van leerlingen en medewerkers en op het voorkomen en beheersen
van psychosociale arbeidsbelasting. Om dit te bereiken organiseren het bestuur en de scholen het werk zodanig dat
onaanvaardbare risico’s in principe zijn uitgesloten. Vermijdbaar verzuim wordt zo veel mogelijk tegengegaan.
Seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten en discriminatie worden actief bestreden. Protocollen hiervoor zijn
uitgewerkt en ter inzage op school aanwezig. Verder wordt gestreefd om de medewerkers zo goed en breed mogelijk
in te zetten. Speciale aandacht gaat uit naar de inzet van nieuw personeel, ouderen, medewerkers in de spitsuurfase
van hun leven en medewerkers met een structureel functionele beperking.
Binnen PCBO Amersfoort en daaruit voortvloeiend binnen onze school zijn in het kader van het arbobeleid de
volgende personen aangesteld:
Preventiemedewerker
Bedrijfshulpverleners
Twee Contactpersonen
Beheerder brandmeld-installatie
AED verantwoordelijke
Installatieverantwoordelijke
De preventiemedewerker
Op school is de directie verantwoordelijk voor het arbobeleid. Hij/zij zorgt voor de verdeling van Arbotaken op school.
Zo nodig worden de personeelsfunctionaris (gezondheid en welzijn) en/of de beleidsmedewerker huisvesting
ingeschakeld (veiligheid gebouwen) voor overleg en/of advies. Ook de directeur-bestuurder kunnen worden
ingeschakeld voor overleg en advies. Via de (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad (GMR) beschikt het
personeel over instemmingsrecht en inspraak bij de totstandkoming van het arbobeleid. Iedere school stelt een
preventiemedewerker aan. Deze vervult een ondersteunende rol in de uitwerking van het arbobeleid van de school.
De taken van de preventiemedewerker omvatten:
1. het medewerking verlenen aan het (door een externe deskundige) opstellen van een risico inventarisatie en
evaluatie (RI&E)
2. het in overleg opstellen van het Arbojaarplan
3. het uitvoeren van Arbo-maatregelen
Bedrijfshulpverlening
De directeur is verantwoordelijk voor de organisatie van de bedrijfshulpverlening (BHV). De noodzakelijke opleiding
voor BHV’ers wordt door een deskundige organisatie verzorgd. Jaarlijks vindt bij- en nascholing plaats van de BHVers. De organisatie van de noodzakelijke opleiding wordt uitgevoerd door het bestuurskantoor van PCBO Amersfoort.
Minstens eenmaal per jaar wordt het ontruimingsplan geoefend en schriftelijke geëvalueerd.
Contactpersoon
De contactpersoon is uitsluitend betrokken bij interne klachten. D.w.z. klachten door of over een (ex-) leerling,
ouder/voogd, verzorger minderjarige (ex-) leerling, personeel, directie, bevoegd gezag, vrijwilliger binnen de school,
personen die anderszins deel uitmaken van de schoolgemeenschap. Bij ons op school zijn er twee contactpersonen
benoemd. Ria Ruijne voor de a - groepen en Arianne van der Laan voor de b-groepen. De volgende taken behoren bij
de rol van contactpersoon:
1. De contactpersoon functioneert als aanspreekpunt bij klachten.
2. De contactpersoon geef informatie over het verloop van een klachtenprocedure en kan doorverwijzen naar de
vertrouwenspersoon
3. De contactpersoon kan zorgen voor eerste opvang
4. De contactpersoon is naar alle partijen duidelijk over de eigen rol
5. De contactpersoon dient ervoor te waken dat deze de adviserende en bemiddelend rol van de
vertrouwenspersoon niet overneem
Beheerder brandmeldinstallatie (BMI)
Op grond van de RI&E moet aan scholen die beschikken over een brandmeld-installatie (BMI), een beheerder
brandmeldinstallatie (BMI-beheerder) verbonden zijn. Dat is in ons geval zo. Een BMI-beheerder is belast met de
bediening, de periodieke controle en het preventief onderhoud van een brandmeldinstallatie. Daarnaast fungeert hij/zij
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als eerste aanspreekpunt voor de brandweer, bijvoorbeeld in situaties waar twijfel bestaat over de echtheid van een
brandmelding en de noodzaak voor de brandweer om uit te rukken. Een BMI-beheerder moet aantoonbaar zijn (of
worden) opgeleid. De functie van BMI-beheerder wordt binnen onze stichting op overstijgend niveau ingevuld (= één
BMI-beheerder voor alle scholen binnen PCBO Amersfoort). De directie is het aanspreekpunt op schoolniveau. De
directie onderhoudt het contact met de BMI-beheerder en ziet toe of de acties die zijn uitgezet door de BMI-beheerder
worden uitgevoerd. De keuring van blusmiddelen en noodverlichting vindt jaarlijks plaats en wordt verzorgd door een
externe deskundige.
AED verantwoordelijke
Onze school beschikt over een AED, de directie is hiervoor verantwoordelijk. Om de AED’s te kunnen blijven voorzien
van service en onderhoud (zoals firmware updates en nieuwe reanimatie richtlijnen) moeten de AED’s bij importeur
Medizon geregistreerd worden. Daarbij moet per school aangegeven worden wie de AED-verantwoordelijke is. Hij/zij
is in voorkomende gevallen de contactpersoon voor importeur Medizon.
Installatieverantwoordelijke
Over de functie van installatieverantwoordelijke het volgende. Mocht er op een school een uitbreiding van het
elektranetwerk nodig zijn of er komen nieuwe apparaten (of iets dergelijks) bij, dan dient de uitbreiding in overleg met
de installatieverantwoordelijke uitgevoerd te worden, zodat er altijd iemand op de hoogte is van de uitbreiding van of
verandering in het elektranetwerk. Hiermee wordt veiligheid en handhaving op de elektrische installatie bereikt. De
functie van installatieverantwoordelijke hoeft niet per school ingevuld te worden. Binnen PCBO Amersfoort vervult
Anculus de rol van installatieverantwoordelijke.
Vertrouwenspersoon
Indien u overweegt om een klacht in te dienen bij het bestuur of de landelijke klachtencommissie, kunt u een
vertrouwenspersoon van de stichting raadplegen. De vertrouwenspersoon gaat met u na of de gebeurtenis aanleiding
geeft tot het indienen van een officiële klacht of dat door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. De
vertrouwenspersoon begeleidt u eventueel bij de verdere procedure en helpt u (indien nodig) bij het doen van aangifte
bij de politie. Indien nodig verwijst hij naar instanties gespecialiseerd in opvang en nazorg. Het is goed om te weten
dat onze vertrouwenspersonen verplicht zijn tot geheimhouding van alles wat zij in hun functie te weten komen. Het
bestuur heeft voor de stichting twee vertrouwenspersonen aangesteld. In de schoolgids is hier meer over te lezen.
Hieronder is zichtbaar hoe wij ons veiligheidsbeleid monitoren.
Aspect

Zichtbare kenmerken

1. Veiligheidsbeleving leerlingen

Jaarlijkse afname van het instrument Zien, waarin items over
de veiligheidsbeleving
Analyseren van de gegevens op individueel-, groeps- en
schoolniveau
Indien noodzakelijk actie ondernemen op individueel-, groepsof schoolniveau

2.Veiligheidsbeleving personeel

Veiligheidsbeleving van personeel is vast onderdeel bij de
gesprekkencyclus
Eén keer in de vier jaar wordt in het kader van het RI & E een
vragenlijst onder het personeel afgenomen.
Indien noodzakelijk actie ondernemen op individueel-, groepsof schoolniveau

3.Veiligheidsbeleving ouders

In het tevredenheidsonderzoek ( 1 x in de 2 jaar) zijn vragen
over veiligheid opgenomen

4. Inzicht in
incidenten

Hanteren van een incidentregistratie
Indien noodzakelijk actie ondernemen
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Aspect

Zichtbare kenmerken

5. Beleid ter
voorkoming
van incidenten
in en rond de
school

Op school zijn de volgende protocollen aanwezig:
Alcohol en drugsgebruik
Agressie, geweld en discriminatie
BHV opleidingen, herhaling en ontruiming
Protocol Dood en rouw
Hoofdluis protocol
Huiselijk geweld en kindermishandeling
Internetprotocol
Kleding op school
Protocol medisch handelen, medicijnverstrekking, ziekte
leerling
Pestprotocol
Schorsing en verwijdering
Seksuele intimidatie en seksueel misbruik
Weglopen of vermissing leerling protocol

6. Leerlingen gaan op een
respectvolle manier met
elkaar om

We zijn een Kanjerschool
We hanteren algemene gedragsregels
De regels zijn opgenomen in de schoolgids
In de groepen worden groepsregels opgesteld
Leerkrachten tolereren geen pestgedrag, uitingen van
discriminatie of racisme
We zorgen er voor dat er altijd voldoende toezicht is op het
plein ( tijdens de pauzes)

7. Omgaan met ingrijpende
gebeurtenissen

Protocol Dood en Rouw

8. Fysieke veiligheid

Ontruimingsplan
ARBO plan
Voldoende gecertificeerde bedrijfshulpverleners
Protocol medisch handelen, medicijnverstrekking, ziekte
leerling
Jaarlijks minimaal één onaangekondigde ontruiming
Jaarlijkse keuring speeltoestellen

9. Contact met externe instanties in het
kader van de veiligheid

Meldcode huiselijk geweld en mishandeling
Wijkteam
Vertrouwensinspecteur

Gerelateerde documenten
Taken en bevoegdheden van contactpersonen op scholen
De hierboven genoemde protocollen bij punt 5
Ontruimingsplan
Schoolgids 2019-2020
De komende schoolplanperiode vragen de volgende zaken aandacht:
1. Aandacht voor bestaande protocollen (kennis van en eventueel bijstellen)
2. Het wegnemen van de knelpunten uit de enquête RI & E 2019
3. Een AED plaatsen op De Stek en scholing team
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Samenwerking
Onze school werkt effectief samen met voorschoolse voorzieningen. Deze samenwerking is m.n. gericht op
informatie-uitwisseling over leerlingen en het realiseren van een doorgaande leerlijn. Daarnaast werken we samen
met vervolgscholen (ook bij een tussentijds vertrek). In alle gevallen betrekken we ouders bij de overgang van hun
kind (voorschool – school; school – voortgezet onderwijs; school – andere school). Met betrekking tot leerlingen met
een extra ondersteuningsbehoefte werken we samen met het samenwerkings-verband en met zorgpartners.
Tenslotte werken we constructief samen met de gemeente; afspraken in het kader van de lokale educatieve agenda
en m.b.t. vroegschoolse educatie nemen we mee in ons beleid.
Opvang van leerlingen op school
Onze school beschikt over voorzieningen met betrekking tot de voorschoolse en naschoolse opvang: de school is
vanaf 07.00 uur open voor leerlingen (en ouders) en sluit haar deuren voor kinderopvang om 19.00 uur. De
tussenschoolse opvang is uitbesteed aan Sportivate en aan ouders. De naschoolse wordt net als de voorschoolse
opvang verzorgt door Blos (voorheen Plekkey). Blos is dagelijks geopend, zowel op de hoofdvestiging aan de Van
Effenlaan als op de nevenvestiging aan de Van Marnixlaan. Doordat de BSO zich in de school bevindt en er intensief
wordt samengewerkt, is er sprake van één doorgaande lijn en één gedeelde visie binnen een veilige en vertrouwde
omgeving. Dit biedt rust voor de kinderen en gemak voor de ouders. Naast de leerlingen die naar Blos gaan, zijn er
ook leerlingen die na schooltijd naar andere BSO’s gaan. In onze schoolgids staat vermeld om welke BSO's het gaat.
Voorschoolse voorzieningen
Onze school is een VVE-school (vroeg- en voorschoolse educatie). Dit betekent dat we nauw samenwerken met
peuterspeelzalen in de buurt van onze school. De samenwerking bestaat uit een regelmatig overleg over het
onderwijsaanbod (i.v.m. doorgaande lijnen), het educatief handelen en de zorg en begeleiding. Onze school maakt
gebruik van de methode Kleuterplein die goed aansluit op de methode Peuterplein van de peuterspeelzaal van Blos,
die bij ons binnen de school gevestigd is. We onderhouden een goede relatie met Blos en de andere
peuterspeelzalen (voorscholen) en er is in alle gevallen van plaatsing op de basisschool sprake van een warme
overdracht.
Gerelateerde documenten
Protocol VVE
Schoolondersteuningsplan 2019-2020
Schoolgids 2019-2020
Beleidsplan Plekkey ( nu BLOS)
De volgende schoolplanperiode vragen de volgende zaken aandacht:
1. Jaarlijks herijken van het schoolondersteuningsplan
2. Samenwerking (doorgaande lijn) met de voorschoolse opvang in ons gebouw (BLOS)

Privacy beleid
Het onderwijs is in toenemende mate afhankelijk van informatie en ICT. De hoeveelheid informatie, waaronder
persoonsgegevens, neemt toe door o.a. ontwikkelingen als gepersonaliseerd leren met ICT. Het is belangrijk om
informatie goed te beschermen en veilig en verantwoord met persoonsgegevens om te gaan. De afhankelijkheid van
ICT en persoonsgegevens brengt nieuwe kwetsbaarheden en risico’s met zich mee. Het goed regelen van
informatiebeveiliging en privacy (afgekort tot IBP) is noodzakelijk om de gevolgen van deze risico’s tot een
aanvaardbaar niveau te reduceren en de voortgang van het onderwijs en de bedrijfsvoering optimaal te kunnen
waarborgen. Daarom beschikt onze school over een privacybeleid (inclusief protocollen) waarin staat hoe
wij met informatiebeveiliging en privacy omgaan.
De belangrijkste kenmerken omtrent informatiebeveiliging en privacy van onze school zijn:
Het waarborgen van de continuïteit van het onderwijs en de bedrijfsvoering.
Het garanderen van de privacy van alle betrokkenen waarvan PCBO Amersfoort persoonsgegevens verwerkt,
waaronder leerlingen, hun ouders/verzorgers en medewerkers.
Beveiligings- en privacy-incidenten voorkomen en de eventuele gevolgen hiervan beperken.
Onze school beschikt over een privacyreglement waarin staat hoe wij met privacy omgaan. In het reglement staat hoe
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we omgaan met de persoonsgegevens van leerlingen én medewerkers. En hoelang de gegevens worden bewaard. In
het reglement garanderen we dat de persoonsgegevens zorgvuldig worden behandeld. Dat betekent dus ook dat de
informatie die we in de schooladministratie (o.a. het LOVS) vastleggen juist, nauwkeurig én volledig up-to-date is. Het
reglement staat op hoofdlijnen beschreven in onze schoolgids.
Gerelateerde documenten
Privacy beleid op school
Schoolgids 2019-2020
De volgende schoolplanperiode vragen de volgende zaken aandacht:
1. Om de twee jaar aandacht voor - en het up-to-date houden van het privacyreglement

Lestijden
De groepen 1 t/m 8 starten om 08.30 uur op maandag, dinsdag en donderdag met de lessen en zijn om 14.30 uur
uit.
De groepen 1 t/m 3 starten om 08.30 uur op woensdag- en vrijdag met de lessen en zijn om 12.30 uur uit.
De groepen 4 t/m 8 starten om 08.30 uur op woensdag- en vrijdag met de lessen. Op woensdag zijn ze om 12.30
uur en op vrijdag om 14.30 uur uit.
Communicatie
In onze communicatie streven we ernaar goed te luisteren, in te leven en feedback te geven. We zijn ons ervan
bewust dat goede communicatie essentieel is en voortdurend de aandacht vraagt. We vinden het belangrijk om met
alle belanghebbenden, zowel intern als extern tijdig, adequaat en doelmatig te communiceren.
Interne communicatie
Interne communicatie vraagt een inspanning van alle betrokkenen. Er is sprake van een functionele overlegcultuur en
overlegstructuur. Alle interne communicatie moet gezien worden in het belang van goed onderwijs voor de kinderen
en een goede werksfeer voor schoolleiding en leraren. De interne informatievoorziening draagt er aan bij dat
teamleden tijdig, open en volledig geïnformeerd worden.
Communicatie met ouders
Ouders geven in vertrouwen het onderwijs en een deel van de opvoeding uit handen aan de basisschool. Goede
communicatie is essentieel, in het belang van de kinderen en in het belang van de onderlinge relatie. De
informatievoorziening houdt rekening met verwachtingen van ouders en stelt ouders in staat om te begrijpen, mee te
leven en mee te denken. Er is een schoolcultuur waarin teamleden vanuit een proactieve houding een goede
samenwerking met ouders bevorderen. De school stelt ouders in staat mee te denken over de ondersteuning van het
kind in de groep en denkt actief mee met ouders over de ondersteuning thuis. De school stelt ouders in staat op een
bij de school passende wijze mee te denken over het schoolbeleid. In onderstaand schema is weergegeven, hoe de
diverse contactmomenten met ouders zijn georganiseerd.
Contactmoment

Wanneer & Doel

Door wie

Intake / nieuwe aanmelding

Op afspraak
Doel: Kennismaking en informatie over de school.
Ontvangst, gesprek en rondleiding door de school

Directie

Info-ochtenden
voor belangstellende ouders

Per jaar vast te stellen (één keer per 6 weken)
wisselend op woensdag- en vrijdagmorgen
Doel: Kennismaking en informatie over de school
Ontvangst, presentatie en rondleiding door de school

Directie & twee
leerlingen uit de
bovenbouw

Open dag voor nieuwe
leerlingen

Maart
Doel: Kennismaking en informatie over de school
Ontvangst, presentatie en rondleiding door de school

Directie, team &
leerlingen
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Contactmoment

Wanneer & Doel

Door wie

Huisbezoek
Groep 1

Als een leerling na zijn/haar vierde verjaardag ongeveer 6
weken bij ons school zit.
Doel: Leerkracht ziet hoe de thuissituatie van het kind is.
Ouders maken kennis met leerkracht en leerkracht maakt
kennis met ouders.

Leerkrachten groep
1

Informatieavond
Groep 1, 2 en 3

September
Doel: Ouders maken kennis met de leerkracht en het
onderwijsprogramma/Leerkracht maakt kennis met ouders.
Ouders maken kennis met elkaar

Leerkrachten groep
1, 2 en 3

Startgesprekken
Groep 4 t/m 8

September
Leerkrachten groep
Doel: Ouders (vanaf groep 7 en 8 ouders samen met hun
4 t/m 8
kind) maken kennis met de leerkracht en de leerkracht maakt
kennis met de ouders. Een basis creëren voor een goede
samenwerking voor het nieuwe schooljaar tussen school,
ouders en kind. Tevens om ouders de gelegenheid te geven
informatie over hun kind uit te wisselen met de leerkracht en
om kinderen te betrekken bij hun leerproces.

Informatieavond
Instroomgroep

Februari - Maart
Doel: Ouders maken kennis met leerkracht en
onderwijsprogramma en met elkaar

Inloopmomenten
Groep 1 t/m 8

Per jaar vast te stellen op wisselende dagen en momenten
Alle leerkrachten
(3x per jaar)
Doel: Kijkmoment in de groep voor ouders om zicht te krijgen
op en betrokkenheid te tonen t.a.v. het onderwijs wat wordt
gegeven in de groep van hun eigen kind.

10-minutengesprekken
Groep 1 t/m 7

November- Februari
Doel: Over het welbevinden en vorderingen van het kind/
groep 7 in februari voorlopig advies VO

Leerkrachten van
groep 7

10-minutengesprekken
Groep 8

November
Doel: Bijstelling of handhaving voorlopig advies VO

Leerkrachten van
groep 8

Infoavond VO

December
Doel: Informatie VO-scholen

Leerkrachten van
groep 8 &
brugklascoördinator
van een school
voor VO

Verwijzingsgesprekken groep
8 -VO

Februari-Maart
Doel: Advies VO- schoolkeuze VO

Leerkrachten groep
8

Rapport- mogelijkheid tot
inloop
Groep 1 t/m 8

Juni
Doel: Groep 1 t/m 6 Over het welbevinden en vorderingen
van het kind
Doel: Groep 7 Informatie waar extra aan gewerkt gaat
worden in groep 8

Leerkrachten van
groep 1 t/m 6 en 8
Leerkrachten van
groep 7

Bespreken werk en voortgang
leerlingen
(op verzoek van de ouders of
de leerkrachten)
indien de reguliere 10minutengesprekken
daarvoor niet afdoende zijn.

Op werkdagen van de leerkracht. Ouders benaderen de
leerkracht voor een afspraak of de leerkracht benadert de
ouders voor afspraak.
Doel: Ouders kunnen hun zorg over het welbevinden en de
vorderingen van hun kind bespreken met de leerkracht

Alle leerkrachten
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Contactmoment

Wanneer & Doel

Door wie

Ouderavond

Jaarlijks vaststellen
Doel: Ouders worden geïnformeerd /kunnen met elkaar in
gesprek over onderwijskundige zaken op school

MR/Werkgroep
Partnerschap
Ouder & School

Afscheid groep 8

Juni/Juli
Doel: Musical en het officieel afscheid nemen van groep 8

Leerkrachten groep
8/diverse
teamleden en
directie

Hulpouders: klassenouderluizenouder-klusouder

September – Juni/Juli
Teamleden
Ouders kunnen zich aanmelden bij de leerkracht
Doel: Schakel tussen leerkracht en de ouders van de groep.
De klassenouder helpt bij het organiseren van activiteiten in
de groep.
Doel: Helpt bij de luizencontroles na iedere vakantie en bij
extra controles bij eventuele constatering van luis in een
groep.
Doel: Helpt bij en biedt ondersteuning bij kleine reparaties op
school.

Medezeggenschapsraad

September – Juni/Juli (4 jaar)
Doel: De Medezeggenschapsraad houdt zich bezig met het
beleid van de school. Taken en bevoegdheden zijn
vastgelegd in een reglement. Zie ook de website van de
school.

Ouders &
teamleden

Ouderraad

September – Juni/Juli (4 jaar)
Doel: De OR houdt zich bezig met schoolzaken, die niet
direct met het lesgeven betreffen. Taken en bevoegdheden
zijn vastgelegd in een reglement. Zie ook de website van de
school.

Ouders &
teamleden

De BOlsterBOde

1x in de maand
Doel: Nieuwsbrief van school –informerend

Directie m.m.v.
teamleden, en
ouders MR/ OR/
werkgroepen

Website:
Doel: Middels de website worden belangstellenden
www.bolster.pcboamersfoort.nl geïnformeerd over de school

Directie, ICT-er en
Teamleden

Social Schools

Doel: Middels social schools worden ouders geïnformeerd
over de school

Directie &
teamleden

Ouderportal Ouders

Doel: Middels het ouderportal kunnen ouders de
leervorderingen van hun zoon/dochter volgen.

Teamleden

Gerelateerde documenten
Schoolgids 2019-2020
De komende schoolplanperiode vragen de volgende zaken aandacht:
1. Uitbreiding van de mogelijkheden te communiceren via sociaal schools
2. Upgrading van de website en de schoolgids
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12 Financieel beleid
Algemeen
Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de effectieve besteding van de middelen. Het financieel beleid is
erop gericht om de continuïteit van de totale organisatie te waarborgen en de optimale randvoorwaarden te creëren
om de gestelde doelen uit het strategisch beleidsplan van de Stichting en het schoolplan van de school te realiseren.
Alle lumpsumgelden worden bovenschools beheerd, evenals de gelden die voortkomen uit de bestemmingsboxen.
Het CvB zorgt –in samenspraak met de directeuren- voor een deugdelijke verdeling van de gelden over de scholen.
De financiële ondersteuning wordt verzorgd door het stafbureau en de financiële dienstverlener.
De jaarlijkse inkomsten bestaan uit de rijksbijdrage per leerling, subsidies en overige baten, waaronder de bekostiging
voor de basisondersteuning vanuit het Samenwerkingsverband De Eem. PCBO heeft gedurende enkele jaren vanuit
haar eigen vermogen aanvullend geïnvesteerd in het onderwijs. Het totaal van deze inkomsten bedroeg in 2018 €
20,5 miljoen. De uitgaven bedroegen € 21,3 miljoen. Van alle middelen werd 81% uitgegeven aan personeel, een
forse investering in voldoende en goed personeel. Er is sprake van een financieel gezonde organisatie.
Voor meer informatie verwijzen wij naar het jaarplan 2019 PCBO Amersfoort.
Sponsorgelden
Bedrijven kunnen bijdragen aan het onderwijs. Door geld of goederen ter beschikking te stellen. Als er geen
tegenprestatie tegenover staat is er sprake van een gift. Als de bakker om de hoek de broodjes verzorgt bij het
schoolontbijt is dit een gift.
Als er wel een tegenprestatie is, zoals het vermelden van de naam van het bedrijf in een van de uitingen van de
school, of een bedrijfsvlag bij een sportdag, is het sponsoring.
Sponsoring kan alleen onder verantwoordelijkheid van de bestuurder en met instemming van de
medezeggenschapsraad. Dit geldt ook voor sponsoring van activiteiten via de ouderraad.
Spelregels zijn: het moet passen bij de visie, taak en doelstelling van de school; het dient bij te dragen aan een
gezonde leefstijl en het moet passen bij goede smaak en fatsoen. Er mag geen misbruik gemaakt worden van
onwetendheid van leerlingen. Ook mag de objectiviteit en continuïteit van het onderwijs niet in het geding komen. Een
breed draagvlak -via de MR- is ook een van de voorwaarden.
Bij klachten over sponsoring kunt u terecht bij de klachtencommissie van de school. Zie hiervoor de schoolgids.
Meer informatie over sponsoring en (ongewenste) reclame vindt u op de website rijksoverheid.nl
Verder zijn scholen verplicht om ouders in de schoolgids en het schoolplan te informeren over het sponsorbeleid.
Subsidies
Voor een tegemoetkoming in de kosten voor het primair onderwijs (PO) zijn uiteenlopende subsidies te verkrijgen. De
subsidies kunnen zowel op Europees, landelijk, gemeentelijk en individueel niveau worden aangevraagd. Enkele
subsidies worden verstrekt op basis van samenwerkingsverbanden, anderen zijn individueel voor de scholen. Ook
onze school maakt hier gebruik van.
Gerelateerde documenten
Jaarverslag 2019 PCBO Amersfoort
Schoolgids 2019-2020
De volgende schoolplanperiode vragen de volgende zaken aandacht:
1. Meer onderzoek naar subsidiemogelijkheden
2. Inrichting en aankleding interieur De Stek
3. Vervanging schoolmeubilair bovenbouw
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13 Kwaliteitszorg
Kwaliteitszorg
Bij het kwaliteitsbeleid kijken we naar verschillende niveaus.
Welke meet- en merkbare resultaten realiseren we bij de kinderen, passend bij wie onze school bezoeken
Wat betekent dit voor de kwaliteit van het onderwijs in de klas
Hoe geven we de kwaliteit van de school vorm
Wat betekent dit voor het kwaliteitsbeleid van heel PCBO.
Dit doen we in wisselwerking tussen deze vier niveaus.
We handelen daarbij vanuit de volgende vragen. Deze vragen stellen we steeds op alle vier de niveaus. We werken
daarbij cyclisch, Plan, Do, Check, Act. Dat wil zeggen dat we vanuit de te bereiken doelen een plan opstellen, dat
uitvoeren, evalueren en ervan leren, zo nodig bijstellen en vastleggen (borgen).

Deze tekst geeft het beleid en de werkwijze op hoofdlijnen weer. De onderliggende beleidsplannen kunt u bij de
school of het bestuurskantoor opvragen.
De vragen zijn:
Doen we de goede dingen?
We weten wat we willen. Dat verwoorden we in onze missie en visie. We vertalen dat in beleidsplannen. Om de vier
jaar bespreken we deze en actualiseren we deze. We kijken daarbij naar ontwikkelingen in de samenleving. Op
onderdelen heeft de (G)MR advies- of instemmingsrecht.
We weten wat we moeten. Onze maatschappelijke opdracht, vertaald in wet en regelgeving. Ieder half jaar kijken we
met alle scholen of de resultaten op orde zijn of dat er actie nodig is. Bij (sterk) tegenvallende resultaten volgt er een
verbeterplan. Iedere school, iedere leerkracht, toetst zo vaak als nodig of de kinderen zich goed ontwikkelen en past
zo nodig het aanbod aan.
Doen we de dingen goed?
We evalueren ons handelen. Dit doen we in verschillende cycli. Leerkrachten na afloop van de les, per klas of bouw
per blokperiode, als school per half jaar. We evalueren in collegiaal overleg en we leggen verantwoording af.
Leerkrachten aan de directeur, directies aan de bestuurder, bestuurder aan de Raad van Toezicht.
We kijken ook of we effectief en efficiënt werken. Of we als team goed samenwerken, met ouders en externe partijen
zoals de gemeente en het samenwerkingsverband. We letten op het efficiënt besteden van onze tijd en middelen.
Hoe weten we dat?
We hebben verschillende meetinstrumenten, voor de leerlingen, voor ons handelen als professionals en als scholen.
We observeren met kijkwijzers, we gebruiken meetinstrumenten, zoals toetsen die bij de methode horen en methode
onafhankelijke toetsen. We nemen vragenlijsten af, bij ouders en leerlingen.
De leerkrachtvaardigheden observeren en registreren we in ‘Mijn Schoolteam’, directies bespreken met teamleden
hun persoonlijke ontwikkeling.
De resultaten daarvan bespreken we, directies en IB-ers bijvoorbeeld ieder half jaar met elkaar en met de bestuurder.
Periodiek laten we het bestuurskantoor en de scholen doorlichten door een externe partij. De scholen zijn in 2018
onderzocht. De onderzoekers hebben per school een rapport opgesteld met sterke punten en verbeterpunten.
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Vinden anderen dat ook?
De onderwijsinspectie kijkt met ons mee of we de juiste dingen doen en of we de gewenste resultaten behalen. Bij het
bezoek van 2019 noemde de inspectie aan dat de kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur ‘voldoende’. Als verbeterpunt zei
de inspectie: “Het bestuur kan de lat hoger leggen bij het stellen van kwaliteitsdoelen en zijn kritische reflectie hierop
naar de scholen; ‘meetbaar’ en ‘merkbaar; wanneer is het bestuur tevreden?”
En “Op meerdere van de onderzochte scholen vraagt de analyse van de resultaten, het stellen van ambitieuze doelen
(op leerling-, groeps- en schoolniveau) en een vertaling hiervan naar de praktijk om een impuls”.
Wat doen we met die wetenschap?
We kijken scherper naar onze analyses en naar de doelen die we willen bereiken, we formuleren ambitieuzere
ambities en bespreken met elkaar wat nodig is om deze doelen te bereiken. We plannen interventies en voeren die
uit, we monitoren de effecten daarvan en stellen zo nodig het beleid weer bij.
Dit doen we op het niveau van de klas, de school en de stichting. We verantwoorden ons door nieuwsbrieven, de
schoolgids, schoolplan en jaarverslagen.
De inrichting van de kwaliteitszorg op De Bolster
Kwaliteitszorg: onze uitgangspunten
Het wettelijk kader, artikel 12 lid 4 van de Wet Primair Onderwijs ( beleid met betrekking tot de bewaking en
verbetering van de kwaliteit van het onderwijs) vormt voor ons het uitgangspunt voor onze zorg voor kwaliteit.
De kwaliteitsaspecten en indicatoren van het onderwijstoezicht van het toezichtkader van de inspectie
gebruiken wij nadrukkelijk bij de inrichting van onze kwaliteitszorg
De kwaliteitszorg spiegelen wij aan onze missie/visie zoals geformuleerd in het schoolplan (hoofdstuk 4)
We hebben inzicht in de kenmerken van onze leerlingenpopulatie
De school gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het volgen van de
prestaties en ontwikkeling van de leerlingen
We hebben inzicht in de opbrengsten gedurende en aan het eind van de schoolperiode
We beschikken over (streef)doelen/afspraken bij diverse beleidsterreinen
We beschikken over een kwaliteitszorgsysteem, waarin de basiskwaliteit in beeld wordt gebracht.
We werken cyclisch aan kwaliteitszorg op basis van de PDCA-cirkel
We evalueren jaarlijks systematisch onze opbrengsten en het leren en onderwijzen op onze school. Deze
evaluaties vormen de input voor schoolverbetering
We werken planmatig aan verbeteringen (onderwijsjaarplan/onderwijsjaarplanverslag)
We evalueren stelselmatig of onze verbeterplannen gerealiseerd zijn ( onderwijsjaarplanverslag)
We borgen onze kwaliteit ( o.a. door zaken digitaal vast te leggen)
We verantwoorden belanghebbenden ( inspectie, bevoegd gezag en ouders)
We waarborgen de sociale veiligheid van medewerkers en leerlingen
Voorwaarden voor kwaliteit
Kwaliteitszorg is een collectief proces en verbonden met het professioneel handelen van de medewerkers op
de werkvloer (directie en teamleden)
We laten de kwaliteit van onze school cyclisch beoordelen door ouders, leerlingen en leerkrachten
De directie is verantwoordelijk voor het beleid m.b.t. kwaliteitszorg
Om het bovenstaande te realiseren maken wij gebruik van het kwaliteitsinstrument WMK en werken wij volgens de
kwaliteitscyclus zoals deze is verwoord in het document 'Kwaliteitszorg' van PCBO Amersfoort.
Op de volgende bladzijde is deze PDCA-cyclus uitgewerkt in een kalender, zowel de cyclische weergave van de
jaarkalender als de vierjarencyclus is daarin zichtbaar.
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Inspectie
Onze school heeft op 5 februari 2019 een schoolbezoek gehad van de inspectie. We beschikken over een rapport met
de bevindingen
(https://pcboamersfoort.nl/wp-content/uploads/inspectie-van-het-onderwijs-.pdf). De inspectie heeft geconcludeerd
dat de kwaliteit van het onderwijs op onze school (ruim) voldoende is.
Gerelateerde documenten
Kwaliteitsbeleid PCBO Amersfoort
Inspectierapport PCBO Amersfoort 2019
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De volgende schoolplanperiode vragen de volgende zaken aandacht:
1.
2.
3.
4.

Het organiseren van 'tegenspraak' (het afnemen van interne en externe audits)
De inzet van het kwaliteitsinstrument WMK
Het vasthouden van het tempo en de aansturing van de schoolontwikkelingen
Leren van elkaar : co-teaching, intervisie

Daarnaast hebben wij in 2019 ook een zelfevaluatie uitgevoerd t.a.v. de kwaliteitszorg. De zelfevaluatie is uitgevoerd
binnen Parnassys en wordt weergegeven met behulp van een 5-puntschaal. In de onderstaande vragenlijsten zijn drie
kleuren zichtbaar.
De groene kleur geeft de norm aan en is voldoende/ruim voldoende, de blauwe kleur geeft aan dat je boven de norm
zit en is dus ruim voldoende/goed en de oranje kleur geeft aan dat je net onder de norm zit en wordt omschreven als
net voldoende/matig. Wij hebben die normen vertaald naar een cijfer. In het onderstaande schema is dat weer
gegeven. De ambitie van De Bolster ligt tussen de 3,7 en 3,8 en wordt weergegeven met een gele kleur.

Beoordeling
De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)
Omschrijving

Resultaat

Zelfevaluatie - Kwaliteitszorg (KA1)

3,4

Zelfevaluatie - Kwaliteitscultuur (KA2)

3,36

Zelfevaluatie - Verantwoording en dialoog (KA3)

3,3

Aandachtspunt

Prioriteit

De school heeft “tegenspraak” georganiseerd

hoog

Onze school heeft van de onderwijsinspectie de waardering 'goed' ontvangen

hoog
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12.4 Vragenlijst leerlingen
De vragenlijst voor Leerlingen (WMK) is afgenomen in april 2019. De vragenlijst is gescoord door de leerlingen van
groep 6, 7 en 8. Het responspercentage was 98%. De leerlingen zijn gemiddeld genomen (erg) tevreden over de
school. Ze geven de school een 8,3 als cijfer.
Beoordeling
Omschrijving

Resultaat

Hoe tevreden ben je over onze school in 2019 - Leerstofaanbod

3,19

Hoe tevreden ben je over onze school in 2019 - Pedagogisch Handelen

3,33

Hoe tevreden ben je over onze school in 2019 - Didactisch Handelen

3,41

Hoe tevreden ben je over onze school in 2019 - Afstemming

3,38

Hoe tevreden ben je over onze school in 2019 - Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen 3
Hoe tevreden ben je over onze school in 2019 - Schoolklimaat

3,34

Hoe tevreden ben je over onze school in 2019 - Ondersteuning leerlingen

3,38

Hoe tevreden ben je over onze school in 2019 - Opbrengsten

3,27

Hoe tevreden ben je over onze school in 2019 - Sociale veiligheid

3,54

Hoe tevreden ben je over onze school in 2019 - Incidenten

3,15
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12.5 Vragenlijst ouders
De vragenlijst voor Ouders (WMK) is afgenomen in april 2019. Het responspercentage was 31%. De ouders zijn
gemiddeld genomen (erg) tevreden over de school. Ze geven de school een 7,8. De ouders zijn ook betrokken bij de
kwaliteitszorg van de school via de MR.
Beoordeling
Omschrijving

Resultaat

Tevredenheidsenquête ouders 2019 - Kwaliteitszorg

3,22

Tevredenheidsenquête ouders 2019 - Leerstofaanbod

3,15

Tevredenheidsenquête ouders 2019 - Leertijd

3,4

Tevredenheidsenquête ouders 2019 - Pedagogisch Handelen

3,36

Tevredenheidsenquête ouders 2019 - Didactisch Handelen

3,25

Tevredenheidsenquête ouders 2019 - Afstemming

3,34

Tevredenheidsenquête ouders 2019 - Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen

3,33

Tevredenheidsenquête ouders 2019 - Schoolklimaat

3,26

Tevredenheidsenquête ouders 2019 - Zorg en begeleiding

3,04

Tevredenheidsenquête ouders 2019 - Opbrengsten

3,22

Tevredenheidsenquête ouders 2019 - Sociale veiligheid

3,4

Tevredenheidsenquête ouders 2019 - Incidenten

3,18

12.6 Vragenlijsten leraren
De vragenlijst voor Leraren (WMK) is afgenomen in april 2019. De vragenlijst is gescoord door 25 leraren. Het
responspercentage was 78%. De leraren zijn gemiddeld genomen heel tevreden over de school. Ze geven de school
als cijfer 8,2.
Beoordeling
Omschrijving

Resultaat

tevredenheidsenquête 2019 leraren - Kwaliteitszorg

3,25

tevredenheidsenquête 2019 leraren - Leerstofaanbod

3,09

tevredenheidsenquête 2019 leraren - Leertijd

3,35

tevredenheidsenquête 2019 leraren - Pedagogisch Handelen

3,52

tevredenheidsenquête 2019 leraren - Didactisch Handelen

3,41

tevredenheidsenquête 2019 leraren - Afstemming

3,38

tevredenheidsenquête 2019 leraren - Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen

3,48

tevredenheidsenquête 2019 leraren - Schoolklimaat

3,12

tevredenheidsenquête 2019 leraren - Ondersteuning leerlingen

3,57

tevredenheidsenquête 2019 leraren - Opbrengsten

2,77

tevredenheidsenquête 2019 leraren - Integraal Personeelsbeleid

3,26

tevredenheidsenquête 2019 leraren - Sociale veiligheid

3,61

tevredenheidsenquête 2019 leraren - Incidenten

3,46
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Gerelateerde documenten
Vragenlijsten WMK leerlingen, ouders en leerkrachten
De volgende schoolplanperiode vragen de volgende zaken aandacht:
1. De juf/meester helpt je snel als dat nodig is (je hoeft niet lang te wachten)
2. De juf/meester informeert ons over digitaal pesten ( internet, facebook en whatsapp)
3. De juf/meester zorgt voor afwisseling op de weektaak.
4. De juf/meester bespreekt met mij wat ik wil bereiken op de (volgende) toets
5. De juf/meester vraagt of ik de lessen leuk vind
1. De school vraagt mij regelmatig wat ik verwacht van de school
2. Op school wordt voldoende aandacht besteed aan andere culturen
3. Op school wordt actief informatie gegeven over digitaal pesten (Internet, Facebook, WhatsApp etc.)
4. De school geeft goede adviezen over hoe ik mijn kind kan helpen
5. De toetsresultaten worden adequaat besproken tijdens de rapportbesprekingen
1.De eindresultaten van groep 8 (eindtoets) worden met elkaar –als team- besproken
2.De sociale resultaten van de groepen worden met elkaar –als team- besproken
3.De werkdruk is acceptabel
4.Ik kan beschikken over voldoende software
5.Onze school maakt een verzorgde indruk
12.7 Opbrengsten
Onze tussenopbrengsten zijn in het algemeen goed. Er is geen reden tot zorg. Een aantal zaken vragen aandacht en
deze punten worden meegenomen in de groepsbesprekingen
Gerelateerde documenten
Managementrapportage Tussenresultaten 2018-2019 groep 1-8
Trendanalyse 2018-2019
De volgende schoolplanperiode vragen de volgende zaken aandacht:
Als aanvulling op het domein onderwijs: De rol van de leerkracht (zicht op ontwikkeling en didactisch handelen).
1. Bij de groepen 1 en 2 valt de zwakke scores op het gebied van kritisch luisteren op.
2. Bij rekenen is aandachtspunt dat de kinderen in aanpak 1 daadwerkelijk een ander soort instructie krijgen dan de
kinderen in aanpak 2 en 3 (zie domein .
3. Ook gaan we komend schooljaar op zoek naar een rekenmethode die beter aansluit op wat onze doelgroep
nodig heeft.
4. In de groepen 1 en 2 kunnen de kinderen aan de hand van een lijst met ‘doelen per week’ voor taal, rekenen en
motoriek beter worden gevolgd.

Schoolplan 2019-2023

55

P.C. basisschool De Bolster

14 De grote doelen voor de komende vier jaar
Onze school heeft voor de komende vier jaar de volgende (grote) verbeterthema’s vastgesteld:
1. Onze school heeft van de onderwijsinspectie de waardering 'goed' ontvangen
2. Op onze school beschikken we over leerlijnen voor bepaalde onderdelen van de 21st century skills
3. Op onze school hebben wij een ICT visie, waarin wij werken en leren in een digitale omgeving en zetten wij de
ICT middelen ook op een dusdanige manier in

15 Meerjarenplanning
Onze meerjarenplanning vormt de onderbouwing van het schoolbeleid voor de komende vier schooljaren. Per
schooljaar zullen we onze beleidsvoornemens nader uitwerken in een onderwijsjaarplan. Elk jaar wordt het
onderwijsjaarplan geëvalueerd en worden er weer een nieuw onderwijsplan opgesteld. Het persoonlijk
ontwikkelingsplan (POP) wordt zoveel mogelijk gekoppeld aan de schoolontwikkeling.
Elk domein ( identiteit, onderwijs, personeel, organisatie, financieel/materieel en kwaliteit) heeft samenhang met de
focuspunten zoals ze zijn geformuleerd in het strategisch beleidsplan van PCBO Amersfoort.
Brede identiteit en inclusie
De basisonderwijskwaliteit is gegarandeerd
ICT- toekomstgericht en duurzaam
PCBO Amersfoort beste onderwijswerkgever
Samenwerking en gemeenschap
Onderscheidend vermogen
De aandachtspunten voor het team per domein zijn:
Domein
Identiteit

Onderwerp

1.

De verbinding tussen onze christelijke
identiteit als school met onze omgeving

2.

Er is beleid opgesteld hoe wij het vak
Burgerschap vormgeven
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Domein
Onderwijs

Onderwerp

1.

Heroriëntering beredeneerd aanbod bij
kleuters

2.

Het beleidsplan MHB (inclusief
executieve functies) implementeren en
borgen

3.

Een nieuwe methode voor rekenen
2019-2021 (keuze en implementatie)

4.

Een nieuwe methode voor verkeer
2020-2022 (keuze en implementatie)

5.

Kinderen meer betrekken bij het onderwijsleerproces, door samen met de
leerlingen de leerdoelen vast te stellen

6.

Het ontwikkelen van een visie t.a.v.
projectmatig onderwijs.

7.

Beleid ontwikkelen over de gelukskofferlessen in relatie tot de
kanjertraining

8.

Een ICT visie met beleidsvoornemens
in de schoolplanperiode 2019-2023

9.

Beleid ontwikkelen 21st century skills

10.

Het verder implementeren en borgen
van het beleidsplan Engels
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De aandachtspunten voor het MT (directie, intern begeleiders en bouwcoördinatoren) per domein zijn:
Domein
Onderwijs

Onderwerp

1.

De zorgzwaarte in de groepen:
Verdieping in het werken met het TOP
dossier

2.

De rol van de leerkracht (zicht op
ontwikkeling en didactisch handelen)

3.

Keuze van een leerlingvolgsysteem
voor kleuters 2020-2021 (keuze en
implementatie)

4.

Het jaarlijks herijken van het schoolondersteuningsplan

5.

Onderzoek doen naar de aansluiting
PO/VO t.a.v. 21st century skills

6.

Onderzoek m.b.t. de doorgaande lijn
Engels in het VO (tweetalig onderwijs)

7.

Nadere invulling 10 criteria zoals deze
zijn verwoord in het beleidsplan
School-Ouderbetrokkenheid

8.

Samenwerking ( doorgaande lijn) met
de voorschoolse opvang in ons
gebouw (BLOS)

9.

De knelpunten zoals aangegeven in
de tevredenheidsvragenlijsten voor
leerlingen, leerkrachten en ouders

10.

De knelpunten zoals aangegeven bij
de trendanalyse 2018-2019 en de
knelpunten die worden gesignaleerd in
de trendanalyses in de jaren daarna
worden meegenomen op de bouwvergaderingen, tijdens klassenbezoeken en besproken tijdens
groepsbesprekingen en tijdens de
gesprekscyclus
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Domein
Personeel

Onderwerp

1.

Uitvoering van de scholing zoals is
verwoord in het onderwijsjaarplan
2019-2020 en wat zal worden verwoord
in de onderwijsjaarplannen in de jaren
daarna

2.

Anticiperen op uitstroom, waarvan
bekend is, dat zij gebruik zullen maken
van de vroeg-pensioenregeling

3.

Performance Management
implementeren voor gesprekkencyclus

4.

Het werk beter organiseren door
minder papierwerk

5.

Het ziekteverzuim en hoe wij daar op
een adequate manier op kunnen
anticiperen m.b.t. personeelsbeleid,
werkdruk en belastende factoren in het
werk (klimatologische factoren en
balans privé-werk)

6.

Het bevorderen van de interne mobiliteit

Domein
Organisatie

Onderwerp

1.

Het marktaandeel in de wijk

2.

Aandacht voor bestaande protocollen
(kennis van en eventueel bijstellen)

3.

Het wegnemen van de knelpunten uit
de enquête RI & E 2019

4.

Plaatsen AED op locatie De Stek en
scholing (gedeelte) team

5.

Om de twee jaar aandacht voor - en
het up-to-date houden van het
privacyreglement

6.

Uitbreiding van de mogelijkheden te
communiceren via sociaal schools

7.

Upgraden van de website en de
schoolgids
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Domein
Financieel

Onderwerp

1.

Meer onderzoek naar subsidiemogelijkheden

2.

Inrichting en aankleding interieur
De Stek

3.

Vervanging schoolmeubilair bovenbouw

Domein
Kwaliteit

Onderwerp

1.

Het organiseren van 'tegenspraak'
(het afnemen van interne en externe
audits)

2.

De inzet van het kwaliteitsinstrument
WMK

3.

Het vasthouden van het tempo en de
aansturing van de schoolontwikkelingen

4.

Leren van elkaar: co-teaching, intervisie
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16 Formulier "Instemming met schoolplan"

Brin:

12QU

Naam:

P.C. basisschool De Bolster

Adres:

Van Effenlaan 10

Postcode:

3818 RL

Plaats:

AMERSFOORT

VERKLARING

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

Namens de MR,
naam

naam

functie

functie

plaats

plaats

datum

datum

handtekening

handtekening
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17 Formulier "Vaststelling van schoolplan"

Brin:

12QU

Naam:

P.C. basisschool De Bolster

Adres:

Van Effenlaan 10

Postcode:

3818 RL

Plaats:

AMERSFOORT

VERKLARING

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

Namens het bevoegd gezag,
naam

naam

functie

functie

plaats

plaats

datum

datum

handtekening

handtekening
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Bijlage relevante beleidsstukken t.b.v. het schoolplan
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.
w.
x.
y.
z.

Ouder-, leerling- en leerkrachtevredenheidspeilingen ( ter inzage)
Schoolplan 2015-2019 ( ter inzage)
Inspectierapport PCBO Amersfoort 2019 (toegevoegd)
Schoolondersteuningsplan 2019 inclusief verslag 12-3-2019 (ter inzage)
Schoolformatieplan 2019-2020 (ter inzage)
Onderwijsjaarplan 2019-2020 (ter inzage)
Basiskwaliteit (toegevoegd)
MIP OLP (ter inzage)
Schoolgids 2019-2020 (ter inzage)
Trendanalyse 2018-2019 (ter inzage)
Zorgplan 2019-2020 (ter inzage)
Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband De Eem (ter inzage)
Toetsbeleid (ter inzage)
Managementrapportage eindtoets 2019 (ter inzage)
Managementrapportage tussenresultaten 2019 (ter inzage)
Nationaal Cohortonderzoek De Bolster 2019 (ter inzage)
Reglementen OR/MR (ter inzage)
Inwerkplan startende leerkracht(ter inzage)
Werkverdelingsplan (ter inzage)
Gesprekkencyclus PCBO Amersfoort (ter inzage)
Ziekte- en vervangingsbeleid PCBO Amersfoort
Managementsamenvatting Risico inventarisatie en Evaluatie PCBO Amersfoort 2019
Bestuursformatieplan 2019-2020
Ontruimingsplan De Bolster 2019
Kwaliteitsbeleid PCBO Amersfoort
Alle protocollen en/of beleidsdocumenten van PCBO Amersfoort c.q. De Bolster zijn ter
inzage op school.

Schoolplan 2019-2020

Lijst met afkortingen
AED
ARBO
BHV-er
BLOS kinderopvang
BMI
BSO
CAO
CLIL- activiteiten
CITO
CvB
DHH
DUO
FTE
GGD
GMR
HB beleid
HBHV-er
HBO
HAVO
IB-er
IBP
ICO
LIO
LVS
LOVS
MBO
MHB protocol
MR
MT
OPP
OR
Pabo
P.C.
PCBO
PDCA
P&O
PO
RI & E
RT
SBO
SOP
SWOT
SWV De Eem
TOP dossier
VO
VVE
VWO
WMK
WO

Automatische Externe Defibrillator
Arbeidsomstandigheden
Bedrijfshulpverlener
Beleven – Liefdevol – Ontwikkelen – Samen kinderopvang
Beheerder brandmeldinstallatie
Buitenschoolse opvang
Collectieve arbeidsovereenkomst
Content and Language Integrated Learning
Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling
College van Bestuur
Digitaal handelingsprotocol begaafdheid
Dienst Uitvoering Onderwijs
Fulltime-equivalent
Gemeentelijke Gezondheidsdienst
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Hoogbegaafdheidsbeleid
Hoofd bedrijfshulpverlener
Hoger beroepsonderwijs
Hoger algemeen voortgezet onderwijs
Intern Begeleider
Informatiebeveiliging en privacy
Intern Coördinator Opleidingen
Leerkracht in opleiding
Leerlingvolgsysteem
Leerling en OnderwijsVolgSysteem.
Middelbaar beroepsonderwijs
Meer - en hoogbegaafdheid protocol
Medezeggenschapsraad
Management Team
Ontwikkelingsperspectief
Ouderraad
Pedagogische academie basisonderwijs
Protestants Christelijk
Protestants Christelijk Basisonderwijs Onderwijs
Plan, Do, Check, Act
Personeel & Organisatie
Primair Onderwijs
Risico-Inventarisatie & Evaluatie
Remedial Teaching
Speciaal basisonderwijs
Schoolondersteuningsplan
Strongness Weakness Opportunities Threaths
Samenwerkingsverband De Eem
Totaal Ontwikkel Plan dossier
Voortgezet Onderwijs
Voor- en vroegschoolse educatie
Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
Werken met Kwaliteit
Wetenschappelijk onderwijs

Basiskwaliteit
P.C. basisschool De Bolster
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P.C. basisschool De Bolster

OP1 Aanbod
Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving.

OP1

Aanbod

OP1.1

De school biedt een breed aanbod aan

4

OP1.2

Het aanbod is gebaseerd op de kerndoelen

4

OP1.3

Het aanbod omvat de referentieniveaus taal en rekenen

4

OP1.4

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

3

OP1.5

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

4

OP1.6

Het onderwijs is gericht op kennis hebben van verschillende achtergronden
en culturen van leeftijdgenoten

3

OP1.7

Het onderwijs is gericht op kennismaken met verschillende achtergronden
en culturen van leeftijdgenoten

3

OP1.8

Het aanbod draagt bij aan de basiswaarden van de democratische
rechtsstaat

4

OP1.9

Het aanbod sluit aan op het niveau van de leerlingen bij binnenkomst

3

OP1.10

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

3

OP1.11

Het aanbod bereidt de leerlingen voor op het aanbod bij de start van het
vervolgonderwijs

4

OP1.12

De leerinhouden zijn evenwichtig en in samenhang verdeeld over de
leerjaren

4

OP1.13

De doelen voor het onderwijs zijn opgenomen in het schoolplan

3

OP1.14

De opbouw van het aanbod is opgenomen in het schoolplan

3

Basiskwaliteit

3,5

goed /
uitstekend
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OP2 Zicht op ontwikkeling
De school volgt de ontwikkeling van haar leerlingen zodanig dat zij een ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen.

OP2

Zicht op ontwikkeling

3,3

OP2.1

De school verzamelt (vanaf de binnenkomst) systematisch informatie over
de kennis en vaardigheden van de leerlingen met behulp van een leerlingen onderwijsvolgsysteem

3

OP2.2

De school gebruikt voor rekenen betrouwbare en valide toetsen

4

OP2.3

De school gebruikt voor taal betrouwbare en valide toetsen

4

OP2.4

De toetsen m.b.t. rekenen en taal geven een indicatie van de bereikte
referentieniveaus

4

OP2.5

De leraren vergelijken de behaalde resultaten met de verwachte
ontwikkeling

3

OP2.6

Op basis van een analyse van de toetsgegevens wordt het onderwijs
afgestemd op de onderwijsbehoefte van de groep als geheel

3

OP2.7

Op basis van een analyse van de toetsgegevens wordt het onderwijs
afgestemd op de onderwijsbehoefte van individuele leerlingen

3

OP2.8

De school analyseert waar de ontwikkeling stagneert wanneer de leerlingen
onvoldoende profiteren van het onderwijs

3

OP2.9

De school zoekt naar mogelijke verklaringen van stagnatie van de
ontwikkeling van (een groep) leerlingen

3

OP2.10

De school stelt vast wat er moet gebeuren om eventuele achterstanden bij
leerlingen te verhelpen

3

(ruim)
voldoende

Aandachtspunt

Toelichting
Aandachtspunten zijn: 1. De kwaliteit van de analyse kan nog een verdiepingsslag maken door niet alleen gebruik te
maken van de foutenanalyse maar ook te kijken naar het eigen didactisch handelen, de kwaliteit van de verlengde
instructie en het voeren van diagnostische gesprekken. 2. Het volgen van leerlingen in de onderbouw kan op sommige
punten beter, hierdoor is het onderwijs wat deze kinderen nodig hebben niet altijd passend en doelgericht en sluit het
niet altijd afdoende aan bij wat kinderen nodig hebben in groep 3 (de doorgaande lijn)

Basiskwaliteit
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OP3 Didactisch handelen
Het didactisch handelen van de leraren stelt leerlingen in staat tot leren en ontwikkelen.

OP3

Didactisch handelen

3,08

OP3.1

De leraren plannen hun handelen m.b.v. informatie die ze over leerlingen
hebben

3

OP3.2

De leraren structureren hun handelen m.b.v. informatie die ze over
leerlingen hebben

4

OP3.3

De leraren zorgen ervoor, dat het niveau van hun lessen past bij het
beoogde eindniveau van de leerlingen

3

OP3.4

De aangeboden leerstof is logisch opgebouwd binnen een reeks van lessen

3

OP3.5

De aangeboden leerstof is logisch opgebouwd binnen een les

3

OP3.6

De leraren creëren een leerklimaat waardoor de leerlingen actief en
betrokken zijn

3

OP3.7

De leraar zorgt voor een heldere uitleg van de leerstof

3

OP3.8

De leraar zorgt voor opdrachten die ervoor zorgen dat de leerlingen de
leerstof (gaan) begrijpen

3

OP3.9

De leraren stemmen de instructies af op de behoeften van de groep en
individuele leerlingen

3

OP3.10

De leraren stemmen de spelbegeleiding af op de behoeften van de groep en
individuele leerlingen

3

OP3.11

De leraren stemmen de opdrachten af op de behoeften van de groep en
individuele leerlingen

3

OP3.12

De leraren stemmen de onderwijstijd af op de behoeften van de groep en
individuele leerlingen

3

OP3.13

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

3

(ruim)
voldoende

Aandachtspunt

Toelichting
Aandachtspunten zijn: 1. De leerlingen kunnen meer worden betrokken bij de leerdoelen (wat wil ik leren, hoe en wat
heb ik dan nodig). 2. T.a.v. de instructie die in de klas wordt gegeven aan de leerlingen die meer uitdaging nodig
hebben (compactlijnen): Klassenmanagement en didactische vaardigheden moeten hier beter op worden afgestemd.

Basiskwaliteit
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OP4 (Extra) ondersteuning
Leerlingen die dat nodig hebben, ontvangen extra aanbod, ondersteuning en begeleiding.

OP4

(Extra) ondersteuning

OP4.1

De school biedt een passend onderwijsaanbod aan wanneer het niveau van
een leerling afwijkt van de leeftijdsgroep (passend bij de mogelijkheden en
behoeften van de leerling)

4

OP4.2

De school biedt passende ondersteuning en/of begeleiding aan wanneer het
niveau van een leerling afwijkt van de leeftijdsgroep (passend bij de
mogelijkheden en behoeften van de leerling)

4

OP4.3

Het (passende) aanbod, de (passende) ondersteuning en/of de (passende)
begeleiding zijn gericht op de ononderbroken ontwikkeling van een leerling

3

OP4.4

De school evalueert periodiek of het aanbod het gewenste effect heeft

4

OP4.5

De school stelt –op basis van de evaluatie- interventies vast (bij) als dat
nodig is

3

OP4.6

De school heeft vastgesteld (in het SOP) wat zij onder extra ondersteuning
verstaat

4

OP4.7

De school heeft vastgesteld (in het SOP) welke voorzieningen de school
kan bieden in aanvulling op de basisondersteuning

4

OP4.8

De school stelt een ontwikkelingsperspectief (OPP) op voor leerlingen die
extra ondersteuning nodig hebben

4

OP4.9

Het ontwikkelingsperspectief (OPP) geeft aan hoe het onderwijs wordt
afgestemd op de behoeften van de leerling

4

Basiskwaliteit

3,78

goed /
uitstekend
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OP6 Samenwerking
De school werkt samen met relevante partners om het onderwijs voor haar leerlingen vorm te geven.

OP6

Samenwerking

3,42

OP6.1

De school werkt samen met voorschoolse voorzieningen

3

OP6.2

De school wisselt informatie uit met voorschoolse voorzieningen over
leerlingen in achterstandsituaties

3

OP6.3

De school realiseert een doorgaande leerlijn (voorschoolse voorziening –
school)

2

OP6.4

De school werkt samen met voorgaande scholen

3

OP6.5

De school wisselt informatie uit met voorgaande scholen over leerlingen in
achterstandsituaties

4

OP6.6

De school realiseert een doorgaande leerlijn (voorgaande school – school)

3

OP6.7

Aan het eind van de schoolperiode informeert de school de ouders en de
vervolgschool over de ontwikkeling van de leerlingen

4

OP6.8

Bij tussentijds vertrek informeert de school de ouders en de vervolgschool
over de ontwikkeling van de leerlingen

4

OP6.9

Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte werkt de school
samen met het samenwerkingsverband

4

OP6.10

Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte werkt de school –
indien nodig- samen met partners in zorg

4

OP6.11

De school voert afspraken uit de Lokale Educatieve Agenda uit

3

OP6.12

De school voert afspraken ten aanzien van vroegschoolse educatie uit

4

(ruim)
voldoende

Aandachtspunt

Toelichting
Aandachtspunt: 1. De doorgaande leerlijn met de voorschoolse opvang kan beter. Door de inpandige kinder- en
peuteropvang biedt dit ook zeker kansen.

Basiskwaliteit
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OP8 Toetsing en afsluiting
De toetsing en afsluiting verlopen zorgvuldig.

OP8

Toetsing en afsluiting

4

OP8.1

Alle leerlingen maken in leerjaar 8 een eindtoets (behoudens wettelijke
uitzonderingen)

4

OP8.2

De leerlingen maken tijdens de schoolperiode toetsen van het
leerlingvolgsysteem

4

OP8.3

De school meet kennis en vaardigheden m.b.t. de Nederlandse taal met
LVS-toetsen

4

OP8.4

De school meet kennis en vaardigheden m.b.t. rekenen en wiskunde met
LVS-toetsen

4

OP8.5

De leraren nemen de toetsen af conform de daarvoor geldende
voorschriften

4

OP8.6

De ouders worden geïnformeerd over de vorderingen van de leerlingen

4

OP8.7

De school geeft alle leerlingen een VO-advies

4

OP8.8

De school hanteert een zorgvuldige procedure voor het verstrekken van
VO-adviezen

4

Basiskwaliteit

goed /
uitstekend
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SK1 Veiligheid
Schoolleiding en leraren dragen zorg voor een veilige omgeving voor leerlingen.

SK1

Veiligheid

SK1.1

De school zorgt voor de sociale, fysieke en psychische veiligheid van de
leerlingen in en om de school gedurende de schooldag

3

SK1.2

De leerlingen van de school voelen zich sociaal, fysiek en psychisch veilig

3

SK1.3

De leerlingen scoren een voldoende met betrekking tot welbevinden

4

SK1.4

De school beschikt over veiligheidsbeleid (beschreven in het schoolplan of
een ander document)

4

SK1.5

Het veiligheidsbeleid richt zich op het voorkomen, afhandelen, registreren
en evalueren van incidenten

4

SK1.6

De school monitort de veiligheid

4

SK1.7

De school neemt verbetermaatregelen als de monitoring daartoe aanleiding
geeft

4

SK1.8

De school heeft een aanspreekpunt als het gaat om pesten en voor de
coördinatie van het beleid tegen pesten

4

SK1.9

De schoolleiding en de leraren voorkomen pesten, agressie en geweld in
elke vorm

4

SK1.10

De schoolleiding en de leraren treden zo nodig snel en adequaat op

4

SK1.11

De uitingen van leerlingen en personeel zijn in lijn met de basiswaarden van
de democratische rechtsstaat

3

Basiskwaliteit

3,73

goed /
uitstekend

9

P.C. basisschool De Bolster

OR1 Resultaten
De school behaalt met haar leerlingen leerresultaten die ten minste in overeenstemming zijn met de gestelde norm.

OR1

Resultaten

OR1.1

De cognitieve eindresultaten liggen op het niveau dat op grond van de
kenmerken van de leerlingenpopulatie verwacht mag worden

3

OR1.2

De eindresultaten m.b.t. Nederlandse taal voldoen aan de gestelde norm
(zie regeling leerresultaten PO)

4

OR1.3

De eindresultaten m.b.t. rekenen en wiskunde voldoen aan de gestelde
norm (zie regeling leerresultaten PO)

4

Basiskwaliteit

3,67

goed /
uitstekend
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KA1 Kwaliteitszorg
Het bestuur en de school hebben een stelsel van kwaliteitszorg ingericht en verbeteren op basis daarvan het onderwijs.

KA1

Kwaliteitszorg

KA1.1

De school pleegt systematisch kwaliteitszorg

4

KA1.2

Het systeem voor kwaliteitszorg is uitgewerkt in het schoolplan

4

KA1.3

Het systeem voor kwaliteitszorg richt zich op het onderwijsleerproces

3

KA1.4

Het systeem voor kwaliteitszorg richt zich op de leerresultaten

3

KA1.5

De school heeft zicht op de kwaliteit van het onderwijs

3

KA1.6

De school beschikt over toetsbare doelen

4

KA1.7

De school evalueert regelmatig of de doelen gehaald worden

4

KA1.8

De oorzaken van tekortschietende onderwijskwaliteit worden geanalyseerd

3

KA1.9

Op basis van analyses worden waar nodig verbeteringen doelgericht
doorgevoerd

3

KA1.10

Er is sprake van een heldere verantwoordelijkheidsverdeling tussen het
bestuur en de school (scholen)

3

Basiskwaliteit

3,4

(ruim)
voldoende
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KA2 Kwaliteitscultuur
Het bestuur en zijn scholen kennen een professionele kwaliteitscultuur en functioneren transparant en integer.

KA2

Kwaliteitscultuur

3,36

KA2.1

De schoolleiding werkt aan de voortdurende verbetering van de eigen
professionaliteit

3

KA2.2

Het team werkt aan de voortdurende verbetering van de eigen
professionaliteit

3

KA2.3

Bij de ontwikkeling van de professionaliteit spelen gestelde
bekwaamheidseisen een rol

3

KA2.4

Bij de ontwikkeling van de professionaliteit spelen beroepsprofielen een rol

4

KA2.5

Bij de ontwikkeling van de professionaliteit spelen behaalde resultaten door
leerlingen een rol

4

KA2.6

Het team krijgt voldoende gelegenheid voor professionalisering

4

KA2.7

De wijze waarop het team zich professionaliseert is beschreven in het
schoolplan

4

KA2.8

De school geeft de leraren een zelfstandige verantwoordelijkheid m.b.t. de
beoordeling van de onderwijsprestaties van de leerlingen

3

KA2.9

De school geeft de leraren voldoende zeggenschap waar het gaat om het
vakinhoudelijke proces in de school

3

KA2.10

De school geeft de leraren voldoende zeggenschap waar het gaat om het
vakdidactische proces in de school

3

KA2.11

De school geeft de leraren voldoende zeggenschap waar het gaat om het
pedagogische proces in de school

3

(ruim)
voldoende

Toelichting
Aandachtspunt: Het tempo van de ontwikkelingen.
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KA3 Verantwoording en dialoog
Het bestuur en de school leggen intern en extern toegankelijk en betrouwbaar verantwoording af over doelen en
resultaten en voeren daarover actief een dialoog.

3,3

(ruim)
voldoende

De school heeft “tegenspraak” georganiseerd

3

Aandachtspunt

KA3.2

Het interne toezicht wordt betrokken bij de beleids- en besluitvorming

3

KA3.3

De (G)MR wordt betrokken bij de beleids- en besluitvorming

3

KA3.4

De school brengt minstens 1 x per jaar verslag uit over haar doelen en de
resultaten die ze behaalt

3

KA3.5

Het jaarlijkse verslag is geschreven op een toegankelijke wijze

3

KA3.6

De school verantwoordt zich aan de overheid

4

KA3.7

De school verantwoordt zich aan belanghebbenden

3

KA3.8

De (G)MR wordt betrokken bij de benoeming van bestuurders

4

KA3.9

In de schoolgids staan de uitslagen van de metingen van de kwaliteit van de
school (en een korte reflectie op de uitslagen)

3

KA3.10

In de schoolgids staan de maatregelen die getroffen zijn naar aanleiding van
de metingen van de kwaliteit van de school

4

KA3

Verantwoording en dialoog

KA3.1

Toelichting
Aandachtspunt: 1. Het organiseren van 'tegenspraak' (het afnemen van interne en externe audits).
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