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Voorwoord 
De Wet op het Primair Onderwijs voorziet in een herziening/bijstelling van het schoolplan 
van een basisschool in een periode van vier jaar.  
Het schoolplan 2015-2019 van de St. Josephschool, die tot de Sophia Stichting voor Katholiek 
Basisonderwijs in de Bollenstreek behoort, ligt voor u. 
In dit schoolplan beschrijven we ons beleid voor de komende vier jaar. Het geeft informatie 
over hoe wij op de St Josephschool het onderwijs vorm gaan geven en hoe wij denken en 
werken. De school heeft haar missie geformuleerd op basis van haar visie op diverse 
beleidsdomeinen. 
Het door de Sophia Stichting vastgesteld strategisch beleidsplan 2015-2019 is richtinggevend 
en vormt het kader voor het beleid van onze school. 
Over veel zaken op onze school zijn we tevreden: die willen we graag behouden voor de 
toekomst. Een school staat echter nooit stil. De samenleving verandert, waardoor we voor 
nieuwe uitdagingen komen te staan. Er worden nieuwe inzichten over het onderwijs en de 
opvoeding ontwikkeld. Door dit soort ontwikkelingen is het noodzakelijk om als school een 
proactieve houding aan te nemen en voortdurend de kwaliteitszorg te waarborgen: doen we 
nog wel de goede dingen en doen we die dingen wel goed genoeg? 
De directie heeft de aanzet gegeven tot het schrijven van het schoolplan. Een aantal 
onderdelen zijn met het team ontwikkeld en een aantal met het team besproken. 
Vervolgens is het schoolplan uitgewerkt door de directie, besproken in het leerkrachtenteam 
en voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Ten slotte is het schoolplan vastgesteld door 
het bevoegd gezag. 
 
Monique van Steijn-Duijnhoven 
Directeur St. Josephschool 
 

 
 
 
 
  



Schoolplan 2015-2019 St. Josephschool 5 

 
 
1. De school en haar omgeving  
 
De St. Josephschool is een katholieke school en staat in het centrum van Lisse en bestaat 
bijna 150 jaar.  
De St. Josephschool staat bekend als een school, waar kwalitatief goed onderwijs gegeven 
wordt.   
Op 1 oktober 2014 telde de school 341 leerlingen, verdeeld over 15 groepen. 
Het team bestaat uit 27 enthousiaste mensen. 
De meeste leerlingen komen uit het centrum van Lisse en omgeving. De ouders denken 
graag mee met het onderwijs. 
In 2016 wordt gestart met de nieuwbouw van het IKC (Integraal Kindcentrum).  
De verwachting is, dat het nieuwe gebouw in 2017 in gebruik kan worden genomen.  
Het welbevinden van de leerling staat bij ons voorop. Er is veel aandacht voor gedrag en 
omgang met elkaar. 
We vinden het belangrijk dat de leerlingen met plezier naar school gaan en dat ze zich veilig 
voelen bij ons op school. 
De St. Josephschool wil kinderen de kans geven om de eigen mogelijkheden te ontplooien. 
Ze moeten leren om zelfstandig, verantwoordelijk, creatief en kritisch te kunnen leven. 
Onze school is steeds in ontwikkeling, past nieuwe onderwijskundige ideeën toe en draagt  
zorg voor alle leerlingen. Er is extra aandacht voor leerlingen die moeite hebben met leren of 
daar juist erg goed in zijn.  
Door middel van deskundigheidsbevordering op teamniveau werken we doorlopend aan 
de opbrengsten van lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenen. Deze vakken scoren 
allemaal boven de inspectienorm.   
De school heeft een stabiel team. Het team is sinds 2009 gegroeid van 18 naar 27 
leerkrachten. 
De leerlingen worden gevolgd in een leerlingvolgsysteem, waarin niet alleen de opbrengsten 
belangrijk zijn maar ook de sociaal- emotionele ontwikkeling. 
Het onderwijs in de groepen 3 tot en met 8 wordt gegeven in drie niveaus.  In groep 1 en 2 
wordt gewerkt in vier niveaus. De manier van werken is terug te vinden in  de 
groepsplannen. 
 
Onderwijskundig: 
De kinderen gaan met plezier naar school en leren er veel; 
De leerprestaties worden regelmatig getoetst; 
Er is extra aandacht voor kinderen die moeite hebben met leren of daar juist erg goed in 
zijn. 
 
Pedagogisch: 
De kinderen voelen zich veilig op school;  
Er is aandacht voor ieder kind persoonlijk;  
De kinderen leren samenwerken. 
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Organisatorisch: 
De kinderen ervaren orde, regelmaat en duidelijke regels; 
De ouders worden bij de school betrokken; 
De informatie naar de ouders is goed geregeld, zowel schriftelijk als mondeling. 
 
Levensbeschouwelijk: 
Er wordt expliciet aandacht besteed aan normen en waarden; 
Er wordt geleerd respect te hebben voor andermans opvattingen; 
Er wordt invulling gegeven aan een eigentijdse katholieke identiteit. 
 
Bestuursakkoord 
Elk talent is excellent:  
Een krachtige leeromgeving met een gevarieerd aanbod aan leeractiviteiten volgens de 
laatste wetenschappelijke onderzoeken en technologische ontwikkelingen.  
Reiken naar excellentie betekent ook een excellente organisatie willen zijn op alle lagen met 
uitstekende leerkrachten, leidinggevenden en ondersteuners.  
Zij kenmerken zich door een lerende houding en de voortdurende wil het nog beter te willen 
doen. 

 
Ons onderwijs is aantrekkelijk en uitdagend:  
Eigentijds onderwijs in een inspirerende leef- en werkomgeving. Welke het gevoel oproept 
van sfeer, openheid, de identiteit waar de school voor staat, normen en waarden, veiligheid, 
fijne omgang met de kinderen en het personeel. Waar je je als ouder welkom voelt en waar 
passie, plezier en persoonlijke aandacht voelbaar zijn. 

 
Leren is jouw toekomst creëren:  
Kinderen leren, dat leren er toe doet, niet alleen omdat het moet.  
Weten waarom je leert, je bewust worden van je toekomst en wat je nodig hebt, betrokken 
zijn bij je eigen leerroute, waarbij het leren dragen van eigen verantwoordelijkheid een 
belangrijke factor is.  
Een breed bewustzijn proberen te ontwikkelen, waar niet alleen cognitieve zaken de 
boventoon voeren, maar de balans ook in evenwicht is door de ontwikkeling van sociale, 
emotionele en creatieve vaardigheden.  

 
Samen leven, spelen en leren:  
Binnen één pedagogische lijn binnen de gehele schoolgemeenschap met de vigerende 
partners een bindende factor zijn in het leven van ieder kind.  
We bieden een hecht sociaal netwerk, ook als het moeilijk wordt.  
Communiceren op een open en professionele wijze met de ouders, de collega’s en de 
overige partners.  
We creëren daarbij ook een vangnet indien nodig, waarbij we onze zorgplicht maximaal 
interpreteren en nakomen. 
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2. Uitgangspunten schoolbestuur  
 
Het bestuur van de Sophia Stichting heeft, in nauwe samenwerking met alle betrokkenen, 
een strategisch beleidsplan opgesteld. Dit plan kunt u vinden op www.sophiascholen.nl  
Daarin staan niet alleen onze missie en visie beschreven, maar ook de uitganspunten, 
ambities en actielijnen die richting geven aan onze ontwikkeling.  
En wel op alle terreinen en op alle niveaus van onze organisatie. 
 
2.1 Missie en visie 
 
Missie 
 
Toekomstgericht ontplooien!       
De Sophia Stichting wil vanuit een katholieke grondhouding, uitdagend en toekomstgericht 
onderwijs verzorgen dat inspeelt op de individuele mogelijkheden en leerbehoeften van alle 
leerlingen in een veilige omgeving waarin kinderen en volwassenen zich optimaal kunnen 
ontplooien en zich gewaardeerd weten. 
 
Visie 

 Wij bereiden kinderen voor op hun toekomstige plaats in onze samenleving. 

 Wij bieden onze individuele leerlingen een passend ontwikkelings- en 
opbrengstgericht onderwijsprogramma. 

 Wij bieden een veilige leeromgeving die de ontwikkelingsmogelijkheden optimaal 
stimuleert en die kinderen tot hun recht laat komen. 

 Wij bieden onderwijs dat is afgestemd op de leefwereld van onze leerlingen. 

 Wij beschouwen ouders / verzorgers als partner in onze missie, luisteren goed en 
verschaffen heldere feedback over de ontwikkelingen van leerlingen. 

 Wij bieden ontplooiingsmogelijkheden voor scholen die onderscheidend willen zijn in 
hun unieke onderwijsconcept of werkwijze.  

 Wij bereiden personeel voor op hun toekomst binnen de stichting en bieden hen 
opleidings- en ontplooiingsmogelijkheden die aansluiten bij ieders talenten en 
leerbehoeften. 

 Wij willen hierbij breed gebruik maken van de talenten van zichzelf onderscheidende 
leerkrachten. 

 Wij willen dit faciliteren met een dienstverlenend bureau, dat de bureaucratie tot 
een minimum beperkt, de beschikbare financiën verstandig beheert, standaarden 
aanbiedt en de ervaringen van de voortrekkers communiceert met de overige Sophia 
scholen. 

 Wij waarderen ieders inbreng en mogelijkheden en schatten deze op waarde. 

 Wij stimuleren de maatschappelijke waarden die bij onze katholieke identiteit 
passen: Vertrouwen, Respect, Saamhorigheid, Rechtvaardigheid, Zorgzaamheid, 
Vergeving en bovenal de Verwondering. 

 We voegen hierbij de daad bij het woord! 
 
  

http://www.sophiascholen.nl/
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2.2 Uitgangspunten 

 
Het vliegwiel van onze kwaliteitszorg is de leercirkel van Sophia, omgezet in een raamwerk 
van activiteiten naar doelgroep en ontwikkelingsfase.    
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Raamwerk voor kwaliteitsaanpak                                                                                                                              

 

  
Leerling 

 
Leerkracht 

 
Directie 

 
College van 
Bestuur  

 
Raad van Toezicht 

Centrale 
vragen 

Ben ik succesvol 
aan het leren? 
 

Hoe effectief is mijn 
onderwijs? 
Wat leren de 
leerlingen bij mij? 
Is mijn onderwijs 
gericht op de 
vaardigheden voor 
de 21

e
 eeuw en de 

actielijnen van het 
bestuursakkoord? 

Wat gebeurt er op 
mijn school? 
Doen we op onze 
school de goede 
dingen goed? 
Conform visie, 
ambities en doelen 
van onze school? 

Wat gebeurt er op 
de scholen? Wordt 
er effectief leiding 
gegeven aan 
onderwijs en leren? 
Conform de 
afspraken van ons 
strategisch 
beleidsplan en het 
bestuursakkoord? 

Is de continuïteit op 
alle lagen 
gewaarborgd? 
Transparant? 
Hebben wij 
voldoende 
sturingsinformatie 
op alle 
beleidsdomeinen?   

Fasen Leren centraal Leerling centraal Leerkracht centraal Scholen centraal Organisatie 
centraal 

 
Performan- 
ce 

Vaardigheden van 
de 21

e
 eeuw?  

Brede ontwikkeling 
van talenten? 
Coöperatief ? 
Gezond en met 
voldoende 
beweging? 

Effectief 
klassenmanage- 
ment, effectieve 
leertijd, 
instructiemodel, 
sterk pedagogisch 
klimaat, didactisch 
vaardig, in dialoog 
met de leerlingen. 

Moreel leiderschap. 
Faciliteren van 
uitdagend 
onderwijs naar de 
actielijnen van het 
bestuursakkoord: 
doorgaande 
ontwikkelingslijnen 
en duurzame 
onderwijsverbete-
ring. 

Moreel leiderschap. 
Zorg voor 
duurzame 
onderwijsverbete-
ring, professionele 
scholen, 
ontwikkelings-
gerichte 
ondersteuning en 
facilitering.   

Good governance 
vanuit strategisch 
beleidsplan Sophia 
en op basis van 
kwaliteitszorgsy-
steem. Raadplegen 
en informeren van 
stakeholders. 
Verantwoorden. 

 
Data 
verzamelen 

Op basis van 
feedback van 
leerkracht, ouders 
en medeleerlingen. 
Via toets- en 
testresultaten. 
Via enquêtes. 

Op basis van 
observaties, 
gesprekken, LVS, 
toetsen, 
vaardigheidsscores, 
analyses, 
tevredenheidson-
derzoeken. 

LVS, trendanalyses, 
klassenbezoeken, 
gesprekscyclus, 
bekwaamheids-
dossiers, verslagen 
inspectie (jonge 
kind), 
tevredenheidson-
derzoeken. 

Schoolbezoeken, 
jaarverslagen, 
gesprekscyclus, 
audits, monitoring, 
tevredenheidson-
derzoeken, 
toezichtkader 
inspectie, PR. 

Management 
rapportage. 
Publieke 
documenten over 
onderwijsbeleid in 
de regio. 
Toezichtkader 
inspectie. 

 
Reflecteren 

Via reflectie op 
eigen handelen, 
leerling 
gesprekken, 
leerdoel 
gesprekken,  
mijmermomenten. 
Filosoferen.   

Via reflectie op 
eigen handelen, 
gericht op 
onderwijsbehoef-
ten van alle 
leerlingen (passend 
onderwijs ),  
leerlinggesprekken, 
Plg’s, collegiale 
consultatie, 
gesprekcyclus, 
lerarenregister. 

Op basis van 
gesprekscyclus, 
bekwaamheids-
dossiers, 360°- 
feedback, Plg’s, 
collegiale 
consultatie, 
mijmermomenten, 
DO’s. 

Op basis van 
gesprekscyclus, 
monitoring, 360°- 
feedback, Plg’s. 
DO’s, zelfreflectie. 

Op basis van 
gesprekscyclus, 
evaluaties, 
beleidsafwegingen. 
Vergaderingen. 

 
Conceptuali
seren 

In leerstrategieën, 
werkvormen, 
planning,  doelen, 
verantwoording. 

Door kennis van 
bewezen praktijken 
((Marzano, Hattie), 
doorgaande lijnen, 

Met kwaliteitskaart 
en leercirkel, 
professionalisering, 
analyseren van 

Met 
kwaliteitssysteem 
en leercirkel, 
analyses, 

Beoordelen, 
besluiten, 
bekrachtigen, 
opstellen en 
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2.3 Thema’s en actielijnen 
 
In het raamwerk voor kwaliteitsaanpak wordt steeds gesproken over de actielijnen van het 
Bestuursakkoord PO en de vaardigheden voor de 21e eeuw. Met name de vier thema’s van 
het Bestuursakkoord PO (‘Om de leerling’, 2013) geven kleur aan onze ambities. Ieder thema 
is uitgewerkt in actielijnen. Zo worden onze doelen concreet en geleidelijk aan zichtbaar. De 
vaardigheden die nodig zijn om in de 21e eeuw te kunnen functioneren, zijn ondergebracht 
in het eerste thema.   
 
1. Talentontwikkeling door uitdagend onderwijs: 

a. Onze leraren geven onderwijs vanuit de onderwijsbehoeften van ieder kind. 
b. Onze leraren maken daarbij gebruik van digitale leerroutes. 
c. Onze leraren besteden gericht aandacht aan techniekonderwijs. 
d. Onze leraren besteden gericht aandacht aan cultuuronderwijs. 
e. Onze leraren besteden gericht aandacht aan de vaardigheden voor de 21e eeuw. Dat 

wil zeggen dat onze leerlingen leren samenwerken, creativiteit ontwikkelen, ICT-
geletterd zijn, kunnen communiceren, over probleemoplossend vermogen 
beschikken, kritisch denken, sociale en culturele vaardigheden inzetten en goed 
burgerschap voorstaan. 

  

En interactief!  (tussen)doelen, 
ontwikkelingsbe-
hoeften, 
referentieniveaus, 
leerstrategieën. 

data, onderhouden 
van vaklectuur. 
DO’s en Plg’s.   
 

professionalisering, 
vaklectuur, DO’s en 
Plg’s. 

opdragen.   

 
3V’s:  
veranderen  
verbeteren  
vernieuwen 
 

Richting  
vaardigheden van 
de 21

e
 eeuw en 

actielijnen 
bestuursakkoord: 
talentontwikkeling 
via uitdagend 
onderwijs: 

- Digitalise-
ring 

- brede 
vorming 

- toekomst-
gericht 

Gericht op 
vaardigheden 21

e
 

eeuw en actielijnen 
bestuursakkoord. 
Via coöperatief 
leren, collegiale 
consultatie, 360°-
feedback, 
gesprekscyclus, 
Plg’s en integrale 
professionalisering. 

Gericht op 
vaardigheden 21

e
 

eeuw en actielijnen 
bestuursakkoord.  
Via integrale 
professionalisering , 
Plg’s, DO’s, 360°-
feedback, 
gesprekscyclus.   
 

Gericht op brede en 
duurzame 
kwaliteitszorg, naar 
actielijnen 
bestuursakkoord / 
strategisch 
beleidsplan Sophia. 
Via DO’s, PLG’s, 
professionalisering, 
schoolbezoeken, 
360°-feedback, 
gesprekscyclus. 

Zelfevaluatie, 
gericht op 
strategisch 
beleidsplan Sophia, 
mede op 
zichtbaarheid en 
transparantie. 

 
Besluiten/ 
borgen 

Opnieuw doelen 
stellen, 
verantwoordelijk-
heid nemen, 
plannen en 
uitvoeren.   

Opnieuw ambitie 
formuleren, doelen 
stellen, hoge 
verwachtingen 
uitspreken. Ouders 
en leerlingen 
betrekken.   

Opnieuw ambitie 
formuleren, doelen 
stellen, hoge 
verwachtingen 
uitspreken. 
Focussen. LAKS! De 
goede dingen 
borgen! 

Herijken visie, 
missie, ambitie, 
kernwaarden en 
(meer)jarendoelen. 
De goede dingen 
borgen. 

Beoordelen, 
bevestigen, 
besluiten en 
borgen. 
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2. Een brede aanpak voor duurzame onderwijsverbetering: 

a. Onze scholen evalueren en verbeteren systematisch en cyclisch de kwaliteit van hun 
onderwijs.  

b. Onze schoolleiding en onze leraren waarborgen een veilige, respectvolle en 
betrokken omgeving voor leerlingen en collega’s. 

c. Onze scholen zijn elkaars ‘kritische vrienden’. Zij organiseren professionele 
leergemeenschappen en interne audits.  

d. Onze scholen voldoen aan de kwaliteitsnorm van de inspectie. Zij ontwikkelen zich 
van ten minste voldoende, naar goed en uiteindelijk tot excellent. 

e. Onze scholen communiceren hun visie, kwaliteitsbeleid en resultaten aan hun 
omgeving. Zij maken daarbij gebruik van ‘Vensters PO’. 

  
3. Professionele scholen: 

a. Onze leraren kunnen het effect van hun interventies zichtbaar maken. 
b. Onze ICT-coördinatoren ontwikkelen zich tot coach ter ondersteuning van leraren bij 

het aanleren van digitale vaardigheden. 
c. Onze directeuren en onze leraren zijn verantwoordelijk voor hun eigen 

professionalisering. 
d. Onze leraren en directeuren werken in professionele leergemeenschappen. 
e. Onze leraren nemen deel aan scholing vanuit de Sophia Academie. 
f. Wij begeleiden onze startende leraren planmatig. 
g. Onze leraren ontwikkelen onderzoeksvaardigheden. 

 
4. Doorgaande ontwikkellijnen: 

a. Met de leraar als coach nemen onze leerlingen de verantwoordelijkheid voor hun 
eigen leerproces. 

b. Onze scholen ontwikkelen zich tot IKC’s. 
c. Onze scholen dragen bij aan een actieve en gezonde leefstijl van onze kinderen. 
d. Wij beschouwen ouders als educatieve partners. 
e. Onze scholen zorgen voor een ‘warme overdracht’ van onze leerlingen naar het VO. 
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3. Ons schoolconcept  
 
De missie van onze school: Waar staan wij voor. 

 
De St. Josephschool staat voor kwalitatief goed onderwijs. Samen met de ouders werken we 
aan een fijne tijd op de basisschool. 
Ons onderwijs wordt gekenmerkt door een open sfeer met respect voor verschillen. 
Naast een veilige schoolomgeving, waarin veel geleerd en gespeeld kan worden, zijn een 
heldere structuur en een goede schoolorganisatie belangrijke voorwaarden voor een 
succesvolle schoolloopbaan.  
Daarbij bieden wij ‘onderwijs op maat’. 
Naast een gedifferentieerd aanbod op cognitief gebied investeren wij in sociale en culturele 
vaardigheden, kritisch en creatief denken, probleemoplossende vaardigheden, 
samenwerken, communiceren en ICT- geletterdheid. 
Wij zijn ambitieus en hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen.  
Wij sluiten zoveel mogelijk aan bij de verschillende onderwijsbehoeften van onze leerlingen.  
Wij bieden daarbij passende zorg voor alle niveaus.  
Onze methoden en methodieken zijn actueel, eigentijds en sluiten aan bij de veranderende 
wereld om ons heen. 
Onze school is een katholieke school die openstaat voor mensen met verschillende 
levensovertuigingen.  
Wij houden van duidelijkheid en bieden structuur. 
Andere belangrijke normen en waarden voor ons zijn: rust, respect, samenwerking en 
veiligheid. 
Iedere leerling gaat met plezier naar onze school en geniet van zijn/haar successen. 
Onze leerlingen moeten uiteindelijk voldoende basiskennis en- vaardigheden bezitten om de 
uitdagingen van het voortgezet onderwijs en de toekomst aan te gaan. 
Samenwerken met en betrokkenheid van ouders vinden wij belangrijk.  
Wij zien ouders als gelijkwaardige partners in de begeleiding van onze leerlingen. 
In de communicatie streven wij naar openheid en directe lijnen. 
Wij gaan respectvol om met leerlingen, ouders en collega’s. We verwachten wederzijds 
respect. 
 
De visie van onze school: Waar gaan wij voor. 

 
Onze leerlingen herkennen problemen, communiceren deze en zoeken naar strategische 
oplossingen. Door samenwerking leren onze leerlingen rekening te houden met elkaar en 
leren ze zichzelf en anderen steeds beter kennen. Ze reflecteren op hun eigen handelen, 
kunnen en durven door de bril van een ander te kijken en hebben het vermogen om 
(informatie)bronnen op waarde in te schatten. Onze leerlingen leren steeds beter in te 
schatten wat gewenst gedrag is en hebben inzicht en respect voor andere culturen. 
De inhoud en vorm van ons onderwijs met de daarbij horende resultaten sluiten 
aan bij de mogelijkheden van onze leerlingen en de eisen die daaraan gesteld worden. 
Onze leerlingen kunnen goed omgaan met ICT- middelen zoals computers, touchscreens, 
tablets, sociale media en internet. Zij leren wat de kansen en gevaren van ICT kunnen zijn. 
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Wij bereiken dit onder andere door: 
 het toepassen en verder uitbouwen van coöperatief leren; 
 het verder uitbouwen van opbrengstgericht werken/ opbrengstgericht lesgeven; 
 het bieden van passend onderwijs, voor zowel ‘onder-‘ als ‘bovenpresteerders’; 
 een evenredig aanbod op het gebied van cognitieve en creatieve activiteiten; 
 mee te gaan met de ontwikkelingen op het gebied van ICT en mediawijsheid; 
 structurele investeringen in het vakmanschap van onze teamleden; 
 leerkrachten willen een inspirerend voorbeeld en een coach zijn voor ieder kind; 
 samenwerking en goede communicatie met partners en omgeving; 
 een leeromgeving creëren waarin eigen initiatief, zelfstandigheid en reflectie op 

handelen en samenwerken worden gestimuleerd; 
 leerkrachten en ouders zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind; 
 inzetten van de Kanjertraining om pestgedrag te voorkomen; 

 
De komende jaren richten wij ons samen met Stichting Kinderopvang Lisse, op het tot stand 
brengen van een IKC, die gevestigd wordt in een nieuw te bouwen school. In 2017 wordt het 
IKC in gebruik genomen. 
Missie en visie zullen dan ook te zijner tijd in lijn worden gebracht met deze ontwikkeling. 
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4. Wettelijke opdrachten 
De overheid stelt aan alle basisscholen een aantal wettelijke eisen ten aanzien van de 
kwaliteit en de inrichting van het onderwijs. In dit hoofdstuk wordt voor de onderwerpen 
kwaliteitszorg, inhoud van het onderwijs en de leerlingenzorg aangegeven hoe de  
St. Josephschool hieraan voldoet. 

 
4.1 Kwaliteit en kwaliteitsbewaking 

 
Op de St. Josephschool maken wij gebruik van: 

 De methodegebonden toetsen, die de cognitieve vaardigheden van de leerlingen 
meten. Hieraan worden indien nodig interventies verbonden. 

 Het Cito-leerlingvolgsysteem, die de cognitieve vaardigheden van de leerlingen meet. 
Er wordt gekeken naar de voortgang van de vaardigheidsscores. De opbrengsten en 
ontwikkeling van de leerling staan hierin centraal. Interventies worden geformuleerd 
en uitgevoerd. 

 Drie keer per jaar groeps- en leerlingbesprekingen waarin de opbrengsten en de 
ontwikkelingen van de groep en de leerlingen aan de orde komen en waarbij de 
interventies besproken worden. Naar aanleiding hiervan wordt, indien nodig, de 
handelingswijze van de leerkracht aangepast. 

 Halfjaarlijkse bespreking van de trendanalyses (leerlinggebonden en 
leerjaargebonden) en daaraan interventies verbinden. 
Op schoolniveau gebruiken we de analyses om de kwaliteit van ons onderwijs te 
evalueren en te verbeteren. 

 Klassenbezoeken door directie en intern begeleider, waarbij leerkrachtgedrag, 
leerlinggedrag en vaardigheden worden geobserveerd al dan niet aan de hand van 
een kijkwijzer. In een nagesprek met de leerkrachten worden deze vaardigheden 
besproken. Acties die hieruit voortvloeien komen terug in het Persoonlijk 
Ontwikkelplan van de leerkrachten. 

 Aan de hand van de kijkwijzers wordt de onderwijskwaliteit regelmatig gemeten en 
geëvalueerd. Indien nodig volgen hier actiepunten uit, die kunnen resulteren in 
onderwijsinhoudelijke studiedagen. 

 Collegiale klassenbezoeken, waarbij leerkrachtgedrag, leerlinggedrag en 
vaardigheden worden geobserveerd. In een nagesprek worden de observaties 
onderling doorgesproken. Hierdoor leert men van elkaar. 

 Functionerings- en beoordelingsgesprekken worden gevoerd vanuit de 
gesprekscyclus. Acties die hieruit voortvloeien komen terug in het Persoonlijk 
Ontwikkelplan. 

 Inspectiebezoek. 

 Tevredenheidsonderzoek ouders en leerkrachten en daaraan conclusies en eventueel 
acties verbinden. 

 Twee keer per jaar wordt het leerlingvolgsysteem van Scol (Sociale Competentie 
Observatielijst) ingevuld door leerkrachten en vanaf groep 6 ook door de leerlingen. 
Mogelijke interventies worden besproken in de groeps- en leerlingbesprekingen. 

 Studiedagen ter bevordering van de deskundigheid van de leerkrachten. Op deze 
manier wordt de deskundigheid van het team op niveau gehouden.  

 Zelfstudie en bevordering deskundigheid leerkrachten op persoonlijk niveau. 
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Een overzicht van toetsen/observaties die in dit kader door de school worden ingezet: 
Groep 1 2 3 4 5 6 7 8 

Observa-
ties 

 -Lijst 
observa-
tie 
oudste 
kleuters 

      

Taal -Cito Taal 
voor 
kleuters 

-Cito Taal 
voor 
kleuters 

 -Methode 
toetsen 

-Methode 
toetsen 

-Methode 
toetsen 

-Methode 
toetsen 

-Methode 
toetsen 

Lezen  -Leespro-
tocol 
groep 2. 
-Mogelijk 
herfstsig-
nalering 
groep 3. 

-Leespro-
tocol 
groep 3. 
-AVI 
-Cito 
DMT 

-Bij uitval 
DMT 
leesprot-
ocol 
groep 3. 
-AVI 
-Cito 
DMT 

-AVI 
-Cito 
DMT 

-AVI 
-Cito 
DMT 

-AVI 
-Cito 
DMT 

-AVI 
-Cito 
DMT 

Begrij-
pend 
lezen 

  -Cito 
Begrij-
pend 
lezen. 

-Cito 
Begrij-
pend 
lezen. 

-Cito 
Begrij-
pend 
lezen. 

-Cito 
Begrij-
pend 
lezen. 

-Cito 
Begrij-
pend 
lezen. 

-Cito 
Begrij-
pend 
lezen. 

Begrij-
pend 
luisteren 

  -Bij uitval 
op DMT 
en Begrij-
pend 
lezen, 
wordt 
Begrij-
pend 
luisteren 
afgeno-
men. 

-Bij uitval 
op DMT 
en Begrij-
pend 
lezen, 
wordt 
Begrij-
pend 
luisteren 
afgeno-
men. 

-Bij uitval 
op DMT 
en Begrij-
pend 
lezen, 
wordt 
Begrij-
pend 
luisteren 
afgeno-
men. 

-Bij uitval 
op DMT 
en Begrij- 
pend 
lezen, 
wordt 
Begrij-
pend 
luisteren 
afgeno-
men. 

-Bij uitval 
op DMT 
en Begrij-
pend 
lezen, 
wordt 
Begrij-
pend 
luisteren 
afgeno-
men. 

-Bij uitval 
op DMT 
en Begrij-
pend 
lezen, 
wordt 
Begrij-
pend 
luisteren 
afgeno-
men. 

Spelling  -Leespro-
tocol 
groep 2. 

-Cito 
Spelling 
-Methode 
toetsen 

-Cito 
Spelling 
-Methode 
toetsen 

-Cito 
Spelling 
-Methode 
toetsen 

-Cito 
Spelling 
-Methode 
toetsen 

-Cito 
Spelling 
-Methode 
toetsen 

-Cito 
Spelling 
-Methode 
toetsen 

Woor-
denschat 

 -Leespro-
tocol 
groep 2. 

-Cito 
Woor-
denschat 

-Cito 
Woor-
denschat 

-Cito 
Woor-
denschat 

-Cito 
Woor-
denschat 

-Cito 
Woor-
denschat 

-Cito 
Woor-
denschat 

Rekenen -Cito 
Rekenen 
voor 
kleuters 

-Cito 
Rekenen 
voor 
kleuters 

-Cito 
Rekenen 
-Methode 
toetsen 

-Cito 
Rekenen 
-Methode 
toetsen 

-Cito 
Rekenen 
-Methode 
toetsen 

-Cito 
Rekenen 
-Methode 
toetsen 

-Cito 
Rekenen 
-Methode 
toetsen 

-Cito 
Rekenen 
-Methode 
toetsen 

SEO -Scol -Scol -Scol Scol Scol Scol Scol Scol 

WO     -Methode 
toetsen 

-Methode 
toetsen 

-Methode 
toetsen 

-Methode 
toetsen 

Engels     -Methode 
toetsen 

-Methode 
toetsen 

-Methode 
toetsen 

-Methode 
toetsen 

Verklaring van de afkortingen:  
SEO: sociaal emotionele ontwikkeling 
WO: wereldoriëntatie 
DMT: Drie minutentoets 
AVI: Analyse van Individualiseringsvormen op leesgebied 
Scol: sociale competentie observatielijst 
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4.2 De inhoud van ons onderwijs 

 Leermiddelen/ methodes Bijzondere afspraken 

Zintuiglijke en lichamelijke 
ontwikkeling 
 

-Basislessen in bewegen: 
groep 1 t/m 8. 
-Onderbouwd: groep 1 en 2. 

Een keer per jaar schaatsen 
met de bovenbouw, 
Koningsspelen, een keer per 
jaar sportdag voor groep 1 tot 
en met 8. 
Diverse toernooien buiten 
schooltijd. 

Nederlandse taal 
 
 

-Bas gaat digitaal: groep 1 en 
2. 
- Onderbouwd: groep 1 en 2. 
-De Leessleutel: groep 1 en 
2. 
-De Leessleutel: groep 3 
-Spelling in Beeld:  groep 4 
t/m 8. 
-Taal in Beeld: groep 4 t/m 8. 
-Estafette: groep 4 t/m 8. 

In de kleuterbouw wordt 
gewerkt aan de hand van de 
leerlijnen die verwerkt worden 
in projecten/thema’s. 
Bezoek bibliotheek, lenen van 
leskisten. 
Voorleesontbijt. 
Aanbod kinderboekenweek. 

Rekenen en wiskunde 
 
 

-Bas telt mee: groep 1 en 2  
-Onderbouwd: groep 1 en 2 
-Alles Telt: groep 3 t/m 8 
 

In de kleuterbouw wordt 
gewerkt aan de hand van de 
leerlijnen die verwerkt worden 
in projecten/thema’s. 

Schrijven -Handschrift: groep 3 t/m 8.  

Engelse taal 
 
 

-Take it easy: groep 5 t/m 8.  

Aardrijkskunde,  
 
 

-Blauwe Planeet: groep 3 t/m 
8 

Musea bezoeken 

Geschiedenis 
 
 

-Brandaan: groep 5 t/m 8. Projecten zoals: Jacoba van 
Beieren, Tweede wereldoorlog 
en musea bezoeken. 
We doen mee aan het Project 
Erfgoedspoor vanaf groep 5. 

De natuur, waaronder 
biologie 
 

-Natuurlijk: groep 4 t/m 8. 
(er komt een nieuwe 
methode in 2015) 
-Techniektorens: groep 1 t/m 
8. 

 

Maatschappelijke verhou-
dingen, waaronder 
staatsinrichting 

-Blauwe Planeet: groep 7 en 
8. 
-Groep 8 doet mee aan het 
debat in de 
Kindergemeenteraad. 

 

Geestelijke stromingen -Trefwoord: groep 1 t/m 8. Kerstviering in de kerk, 
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kruiswegstatie, Eerste Heilige 
Communie. 

Expressie-activiteiten 
 

-Muziek methode: Muziek 
vier je met!: groep 1 t/m 8. 
-Expressiemethode: Moet je 
doen: groep 1 t/m 8. 
-Ideeën van internet. 
-Schoolvieringen. 

We maken gebruik van het 
aanbod van de Cultuur 
educatiegroep Leiden.  

Bevordering sociale 
redzaamheid, waaronder 
gedrag in het verkeer 

-De methode Klaar Over: 
groep 3 t/m 8. 
-School op seef: Op voeten 
en fietsen: groep 1 t/m 8. 
 
 

Drie keer per jaar praktijkles 
op de speelplaats of in de 
omgeving van de school. 
Groep 7 theoretisch- en 
praktisch verkeersexamen. 
De ‘dode-hoekles’ voor groep 
7. 

Bevordering van gezond 
gedrag 
 

-Relaties en seksualiteit: 
groep 1 t/m 8. 
-Kanjertraining: groep 1 t/m 
8. 
 

Klassenlunch. 
Schoolontbijt. 
Traktatiebeleid 

Schoolveiligheid/ 
welbevinden van de 
leerlingen 

-Scol: groep 2 t/m 8. 
-Kanjertraining: groep 1 t/m 
8. 
-Relaties en seksualiteit: 
groep 1 t/m 8. 
-Bureau HALT voor groep 
7en 8. 

Leerkracht Scol.  
Vanaf groep 6 leerling Scol. 

Bevordering actief burger-
schap en sociale integratie, 
overdragen kennis over/ 
kennismaking met de diver-
siteit van de samenleving 

-Groep 8 doet mee aan het 
debat in de  
Kindergemeenteraad. 
-Zie beleidsstuk. 

Mediawijsheid 

Door deze leerstof aan te bieden middels het gebruik van genoemde leermiddelen, de wijze 
waarop deze leermiddelen worden ingezet en de leertijd die wordt gereserveerd voor deze 
inhouden voldoet de St. Josephschool aan de kerndoelen en de wettelijke eisen zoals 
verwoord in artikel 9 van de Wet Primair Onderwijs.  
 

4.3 Wat hebben onze leerlingen nodig? 

 Onze accenten 

 Onze aanpak 

 Past ons onderwijs? 
o Hoe krijgt de ondersteuning van de jongste leerlingen (groep 1 t/m 4) vorm? 
o Welke procedures gelden er rond de toekenning van extra ondersteuning van 

leerlingen die buiten de boot dreigen te vallen? 
o Onze toelatingsprocedure. 
o Procedure schorsen en verwijderen 
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Accenten Aanpak 
Werken op drie niveaus, waarbij in de 
komende jaren het accent gaat verschuiven 
naar gepersonaliseerd onderwijs. 

-Kinderen meer op eigen niveau aanspreken. 
-Verkorte instructie. 
-Compacten en verrijken. 
-Talenten onderkennen en uitdagen. 
-Onderzoek naar de mogelijkheid van een plusklas. 

Passend onderwijs voor alle leerlingen -Deskundigheid bevorderen van leerkrachten zodat 
zij zicht krijgen op leerlijnen en zo boven de 
methode kunnen staan. 
-Het doel is, dat leerkrachten beter kunnen 
bepalen wat een individuele leerling nodig heeft 
om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen.  
-Leerlijnen bespreken met ouders vanuit het 
uitstroomprofiel vanuit ESIS en het onderwijs 
daarop aanpassen. 
-Leerlingen uitdagen hun talenten te ontwikkelen. 
Zoeken naar geschikt materiaal en aanbod. 

De leerstof op verschillende manieren 
aanbieden om aan te sluiten bij de 
verschillende manieren van leren van de 
leerlingen. 

-Gebruik maken van coöperatieve werkvormen. 
-Systematisch werken aan de onderwijskwaliteit. 
-De methode gebruiken als leidraad voor het 
onderwijs. 

Richten op leerlijnen / gepersonaliseerd leren.  -Deskundigheidsbevordering van ‘het IGDI model’ 
(Interactief Gedifferentieerd Directe Instructie) 
-Deskundigheid bevorderen van leerkrachten zodat 
zij zicht krijgen op leerlijnen en zo boven de 
methode kunnen staan. 
-Het doel is, dat leerkrachten beter kunnen 
bepalen wat een individuele leerling nodig heeft 
om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen.  
-Leerlingvolgsysteemgrafiek bespreken met de 
ouders en het onderwijs erop aanpassen. 

Werken met digitale leermiddelen en 
methoden. 

-Oriëntatie op digitale leermiddelen en methoden. 
-Implementeren digitale leermiddelen en 
methoden. 
-Borgen omgaan en gebruik van digitale 
leermiddelen en methoden. 

Clusteren van wereldoriënterende vakken. -Oriëntatie op een nieuwe methode voor 
Wereldoriëntatie 

Coöperatief leren -Teamscholing in coöperatief leren. 
-Coöperatief leren invoeren. 

Mediawijsheid -Team bekend maken met mediawijsheid. 
-Leerlingen les geven op het gebied van 
mediawijsheid. 
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 Past ons onderwijs? 
Hoe krijgt de ondersteuning van de jongste leerlingen (groep 1 t/m 4) vorm? 

 Uit de gegevens van de observaties en het leerlingvolgsysteem wordt in de 
kleuterbouw een keer per thema een groepsplan gemaakt.  De groepsplannen 
worden gebaseerd op onderdelen uit de leerlijn van taal/lezen en rekenen. Iedere 
leerling wordt vervolgens per onderdeel van de leerlijn ingedeeld op een van de vier 
niveaus.  

 Uit de gegevens van de observaties, de methodetoetsen en het leerlingvolgsysteem 
wordt in groep 3 en 4 drie keer per jaar een groepsplan gemaakt.  

 Als blijkt uit de gegevens van de observaties en het leerlingvolgsysteem: 
o dat leerlingen achterblijven op de leerstof in groep 1 en 2, wordt in een kleine 

kring de leerstof aangeboden, als preventief handelen of als 
voorschotbenadering. Soms wordt ook één op één extra begeleiding gegeven. 
Sommige leerlingen krijgen ook RT buiten de klas. 

o dat leerlingen op een hoger niveau functioneren, kunnen ze eventueel eerder 
door naar groep 3. Het welbevinden van de leerlingen staat hierbij voorop. 
Een enkele leerling volgt de leerstof van één vakgebied in het volgende 
leerjaar.  

o dat leerlingen hun functioneringsniveau boven de normering van het leerjaar 
ligt, wordt passende leerstof aangeboden in hun eigen groep.   

o dat een leerling in groep 3 tot en met 8 uitvalt, dan krijgt hij in aanpak 1 extra 
uitleg of verlengde instructie. Zo nodig en indien mogelijk, wordt Remedial 
Teaching ingezet buiten de groep. 

 
Welke procedures gelden er rond het toekennen van extra ondersteuning van 
leerlingen die buiten de boot dreigen te vallen?  

 
 De leerlingen worden gesignaleerd door de leerkracht. 

 De ouders worden op de hoogte gebracht van de signalering en van de te nemen 
stappen. 

 De leerkracht bespreekt dit in de groepsbespreking met de intern begeleider. 

 Samen maken ze een handelingsgerichte aanpak, wat beschreven wordt in het 
groepsplan. 

 In groep 4 wordt er gestart met het overgangsgroepsplan vanuit groep 3. Na een 
aantal weken wordt het groepsplan voor de vakken technisch lezen en rekenen 
aangepast en voor spelling gemaakt. Er zijn drie groepsplanperioden per schooljaar. 

 Vanaf groep 5 worden er groepsplannen gemaakt voor rekenen, spelling, begrijpend 
lezen en technisch lezen. Interventies worden in de groep en bij de Remedial 
Teaching uitgevoerd. 

 Zijn de leerkrachten handelingsverlegen, dan wordt het protocol van zorg gevolgd 
van het Samenwerkingsverband. 

 Leerlingen waarbij leerkrachten handelingsverlegen zijn, worden geobserveerd door 
de intern begeleider en/of de onderwijsondersteuners van het 
Samenwerkingsverband. 
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 Er wordt een groeidocument gestart en/of een uitstroomprofiel en/of een OPP 
gemaakt voor leerlingen die gaan uitstromen naar het praktijkonderwijs en voor 
leerlingen waarvoor een LWOO beschikking zal worden aangevraagd.  

 Voor leerlingen die meer zorg nodig hebben wordt een arrangement gemaakt in 
samenwerking met de onderwijsondersteuners en de onderwijsspecialisten. 

 Leerlingen die uitvallen bij taal en spelling worden geobserveerd en getoetst. Voor 
hen wordt een traject uitgezet om de hardnekkigheid aan te tonen. Wij volgen de 

richtlijnen van het PDL. Indien nodig wordt er een dyslexie verklaring aangevraagd. 

Passend onderwijs: de beste kansen voor elke leerling 
De meeste leerlingen doen het prima op school: ze ontwikkelen zich naar verwachting en 
leren zonder problemen. Sommigen hebben meer begeleiding nodig, van specifiek 
lesmateriaal tot een aangepaste leeromgeving. Het organiseren van deze ondersteuning, zo 
snel, licht en dichtbij mogelijk, is de kern van passend onderwijs. De nieuwe wet geldt vanaf 
1 augustus 2014 en verandert de manier waarop deze ondersteuning kan worden 
aangevraagd, en hoe die georganiseerd en betaald wordt. 
 
Zorgplicht 
Voorheen moesten ouders van leerlingen die extra ondersteuning nodig hadden, zelf op 
zoek naar een geschikte school. Vanaf 1 augustus 2014 hebben scholen een zorgplicht. Dit 
betekent dat we elke leerling een passende onderwijsplek moeten bieden. Dat kan op deze 
school zelf zijn, maar ook op een andere basisschool of school voor speciaal (basis)onderwijs. 
Ouders worden vanaf begin tot eind bij dit proces betrokken: zij kennen hun kind immers 
het beste.  
 
De route 
Om passend onderwijs voor elke leerling snel en goed te kunnen organiseren, heeft het 
Samenwerkingsverband een route afgesproken. Deze route bestaat uit verschillende 
stappen: 

 Het begint bij de leerkracht.  
Hij of zij signaleert dat de ontwikkeling van een leerling stagneert. Samen met de ouders 
gaat de leerkracht vervolgens op zoek naar de juiste aanpak voor de leerling. 

 Met hulp van de intern begeleider. 
Als een leerkracht de leerling zelf niet verder kan helpen, roept hij de hulp in van de intern 
begeleider van de school. De intern begeleider maakt een gedegen analyse van de situatie 
en geeft vervolgens advies over een mogelijke aanpak. Ook hierbij is het informeren en 
betrekken van ouders van groot belang. De intern begeleider voert vervolgens de regie over 
het afgesproken traject. 

 Met hulp van het ondersteuningsteam.  
Als zowel de leerkracht als de intern begeleider en ouders er niet uitkomen, wordt de hulp 
van het ondersteuningsteam ingeroepen. Naast de leerkracht, ouders en intern begeleider, 
kan zo’n team bestaan uit de directeur van de school, de onderwijsondersteuner, een jeugd- 
en gezinswerker. Indien nodig wordt het ondersteuningsteam aangevuld met andere 
expertises.  Het ondersteuningsteam overlegt wat de leerling nodig heeft.  De aanpak die is 
afgesproken, wordt arrangement genoemd.  
Afhankelijk van wat er nodig is, kan dit op vele manieren worden vormgegeven: 
- hulp die een school zelf kan bieden. 
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- hulp die een school kan bieden met expertise van buiten.  
- verwijzing naar een speciale onderwijsvoorziening. 

 
Verwijzing naar een speciale onderwijsvoorziening 
-Vervolggesprek van het ondersteuningsteam met daarbij de onderwijsspecialist en 
deskundige van de sbo- of so-school. 
Als duidelijk is dat een speciale school voor een leerling beter geschikt is, wordt in dit 
vervolggesprek de duur en intensiviteit van het arrangement bepaald. 
-Het groeidocument moet ingevuld zijn, zodat er een toelaatbaarheidsverklaring kan worden 
aangevraagd bij het samenwerkingsverband. 
De aanvraag kan zijn voor: 
- Speciaal basisonderwijs 
- Speciaal onderwijs:  

Categorie I: zeer moeilijk lerende leerlingen, langdurig zieke leerlingen, leerlingen 
met epilepsie of ernstige gedragsproblematiek.  
Categorie II: lichamelijk gehandicapte leerlingen. 
Categorie III: meervoudig gehandicapte leerlingen. 

-Bieden van extra ondersteuning: 
Als een leerling een toelaatbaarheidsverklaring heeft gekregen wordt de plaatsing zo 
spoedig mogelijk gerealiseerd.  
In de overbruggingsperiode wordt gekeken naar extra ondersteuning in de groep en/of in de 
thuissituatie. Indien mogelijk wordt dit gerealiseerd.  
-Terugplaatsing vanuit het so of sbo: 
Bij plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs wordt in het ontwikkelingsperspectief 
beschreven hoe aan terugplaatsing naar de reguliere school gewerkt wordt. Als bij evaluatie 
blijkt dat dit een optie is, vindt overleg plaats met ouders en de school van herkomst. Een 
andere reguliere school die meer passend is, bestaat ook tot de mogelijkheden. 
 
Toelating leerlingen 
Als ouders overwegen hun bijna leerplichtige leerling op onze school te willen plaatsen, 
worden zij uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. In dit kennismakingsgesprek gaat 
de directeur in op de uitgangspunten van de school en de dagelijkse gang van zaken. Ook 
geeft zij een rondleiding. Aan het einde van het gesprek wordt de aanmeldingsprocedure 
uitgelegd en krijgen de ouders het inschrijfformulier en de schoolgids mee.  
Een leerling is op onze school aangemeld als het inschrijfformulier ondertekend is 
ingeleverd. De gegevens worden ingebracht in de schooladministratie. Als bepaald is bij 
welke groepsleerkracht de leerling geplaatst wordt, ontvangt de leerling vier á vijf weken 
voor de vierde verjaardag een uitnodiging van de leerkracht om kennis te komen maken. 
Voordat de leerling vier jaar is, mag het twee dagdelen op school komen wennen.  
Op de dag van de vierde verjaardag wordt de leerling officieel ingeschreven en wordt het 
dagelijks verwacht op school. Het al dan niet plaatsen van leerlingen vlak voor de 
zomervakantie vindt plaats in overleg met ouders.  
Wanneer de 4 jarige leerling bij ons op school komt, start het in de aanvangsgroep. Deze 
instroom kan het gehele schooljaar door plaatsvinden.  
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Leerlingen worden in het algemeen niet geweigerd. Redenen tot weigering kunnen zijn:  
-als ouders niet akkoord gaan met (een deel van) de door ons aangeboden leerstof/visie, de 
doelstellingen en/of werkwijzen van de school niet onderschrijven. Dientengevolge volgen 
alle leerlingen de hen aangeboden leerstof en doen alle leerlingen aan de voor hen 
bestemde activiteiten mee.  
-als een leerling een beschikking heeft om toegelaten te worden tot het speciaal 
basisonderwijs of een indicatie heeft voor speciaal onderwijs.  
-als een groep vol is. Wij streven naar zo’n dertig leerlingen per groep. Er kan hiervan 
afgeweken worden. In een enkel geval kan dit aantal voor een groep verder teruggebracht 
worden, als de sociale structuur van de groep dit aangeeft. Zo ook omgekeerd omhoog 
gebracht om een andere reden.  
-als de school ervan overtuigd is dat zij niet de gewenste zorg en/of het gewenste 
(pedagogische) klimaat kan bieden. Afwegingen daarbij zijn: hoeveel leerlingen hebben in de 
groep van de aangemelde leerling al extra zorg nodig en wat vraagt die zorg van de 
leerkracht(en)?  

 
Toelating van leerling van een andere school  
Als een leerling van een andere school over wil stappen naar onze school, wordt in een 
gesprek tussen de directeur en de betreffende ouders de reden van de overstap besproken. 
Na het gesprek zoekt de directeur of de intern begeleider contact met de basisschool van 
herkomst om de mogelijke problematiek van de aangemelde leerling te bespreken, voordat 
de definitieve beslissing genomen wordt om de leerling te plaatsen. Tevens wordt om 
toezending van het onderwijskundig rapport van de leerling gevraagd.  

 
Toelating/weigering leerlingen met een beperking  
Leerlingen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking zijn onder bepaalde 
voorwaarden welkom op onze school. De voorwaarden die bij toelating worden gesteld zijn 
in elk geval:  
-Is de te plaatsen leerling zindelijk en pedagogisch voldoende benaderbaar?  

Afhankelijk van de hoeveelheid extra zorg wordt bepaald of er plaatsing van één of meer dan 
één leerling met een beperking in een groep mogelijk is.  
Wij volgen bij aanmelding van een leerling met een beperking de volgende procedure:  
-Het eerste gesprek met de ouders wordt gehouden door de directeur. In dit gesprek 
worden de visie van de school en de procedure toegelicht.  
-De school vraagt toestemming van de ouders om informatie bij derden in te winnen.  
-Deze informatie kan ingewonnen worden bij de huidige school, de 
onderwijsbegeleidingsdienst, of bij (medische) zorginstellingen.  
-Na bestudering en bespreking van de binnengekomen gegevens door de directie en de 
intern begeleider, kan besloten worden de leerling binnen zijn huidige school te observeren.  
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-De school onderzoekt op basis van de volgende aandachtspunten welke mogelijkheden zij 
zelf heeft en welke ondersteuningsmogelijkheden geboden kunnen worden en door wie.  
o Wat vraagt de leerling?  
o Wat zijn de mogelijkheden van de school?  

o Wat zijn de onmogelijkheden van de school?  

o Welke oplossingen kunnen (mogelijk) extern gehaald worden?  
-De inventarisatie van hulpvragen van de leerling wordt afgezet tegen de visie van de school 
en de mogelijkheden om een passend onderwijsaanbod te realiseren. Hierbij wordt tevens 
rekening gehouden met de ondersteuningsmogelijkheden die geboden kunnen worden.  

-Op basis van het bovenstaande wordt een besluit genomen en vervolgens wordt dit 
besproken met de ouders. 

Bij plaatsing wordt een plan van aanpak opgesteld, met daarin de inzet van de middelen, 
ondersteuning door Speciaal Onderwijs of derden, inzet aanvullende formatie, aanpassing in 
het schoolgebouw e.d.  
Minimaal ieder half jaar wordt de (onderwijs-) situatie in het belang van de leerling en de 
school geëvalueerd. Het bevoegde gezag stelt grenzen aan de fysieke en mentale 
belastbaarheid van de leerkrachten. Voor een langer verblijf op onze school geldt als 
belangrijkste criterium de vraag of de school nog in staat is op een aanvaardbare wijze te 
voldoen aan de onderwijsvraag van de leerling.  
Bij afwijzing geeft de school een inhoudelijke onderbouwing waarom men van mening is dat 
de leerling niet geplaatst kan worden. Deze afwijzing wordt schriftelijk beargumenteerd en 
aan de ouders en inspectie overhandigd.  
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Schorsing en verwijdering  
 
Soms is het verstandig dat een kind even niet op school is. Bijvoorbeeld om een conflict te 
voorkomen of beter te beheersen; om gevoelens van veiligheid te bevorderen; om even 
ruimte te maken voor het vinden van een oplossing. Dan kan het zijn dat een directeur, 
namens het bestuur, overgaat tot schorsing. Sinds 1 augustus 2014 is de wet op het primair 
onderwijs een artikel over schorsing opgenomen. Dit luidt: 
Artikel 40c. Schorsing 
1. Het bevoegd gezag kan met opgave van redenen een leerling voor een periode van ten 
hoogste één week schorsen. 
2. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de ouders bekendgemaakt. 
3. Het bevoegd gezag stelt de inspectie van een schorsing voor een periode langer dan één 
dag schriftelijk en met opgave van redenen in kennis. 
Bij blijvende vertrouwensbreuk, conflict of wangedrag van kind of ouders kan het bestuur 
moeten besluiten tot verwijdering. Aan een besluit tot verwijdering gaat veel vooraf. 
Verwijderen doen we niet zomaar. 
Voordat het bestuur beslist tot verwijdering van een leerling, hoort het de ouders van de 
leerling.  Als het bestuur besluit een leerling te verwijderen, deelt het de beslissing daartoe, 
schriftelijk en met redenen omkleed, mee aan de ouders. Het bestuur neemt de beslissing zo 
spoedig mogelijk. Definitieve verwijdering kan pas plaatsvinden als het bestuur ervoor heeft 
gezorgd dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. 
 
De uitgebreide beleidsnotitie ‘toelating, verwijdering en schorsing’ ligt op school ter inzage. 
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5. Analyse van het functioneren van de school 
 
Inhoud-houding-verhouding, actie op alle lagen. 
 
IJkpunt 1: leerkrachtvaardigheden ( doelen gesteld vanuit de 4 V’s: versterken, 
vasthouden, verzwakken , verdwijnen) 

  

Doelen Actie team Actie leiderschap Individuele actie 
leerkracht 

Analyseren van 
toetsgegevens en 
leerprocessen. 
Inspelen op het   
individuele kind en 
zijn leerbehoeften. 

Schoolbreed de 
resultaten 
bespreken vanuit 
Esis. 
Scol  bespreken. 

Cito overzichten maken 
en bespreken in het 
team (na de 
citoafnames) 
Bewaken en aansturen 
van het team. 
 
Schoolbrede 
Scolanalyse maken. 

Analyses maken 
voor de eigen 
groep, focus op 
vaardigheidsscores 
en 
leerrendementen. 
 
Scol invullen en 
evalueren. 
Groepsplannen 
maken. 

Op een professionele 
manier samen 
werken, 
Samen probleem 
oplossend bezig zijn. 

Professioneel naar 
elkaars handelen 
kijken en elkaar aan 
durven spreken. 
Elkaar helpen. 

Faciliteren voor 
collegiale consultaties. 
Werkbijeenkomsten 
inplannen. 

Open staan voor 
feedback. 
Hulp aanvaarden 
en geven. 

Samen met de 
ouders 
verantwoordelijkheid 
voelen voor de 
ontwikkeling van het 
kind, gesprekken met 
ouders voeren. 

Goede overdracht 
naar volgende 
groep. 
Maken van een 
groepsplan voor de 
overgang naar de 
volgende groep. 

In de komende 
planperiode het team 
trainen in 
“gespreksvoering met 
ouders”. 
Leerkrachten steunen 
bij moeilijke 
gesprekken. 

Regelmatig 
oudergesprekken 
voeren. 
Gespreksverslagen 
maken en opslaan 
in Esis. 

Kindgesprekken 
voeren. 

Professionalisering.  
Afspraken maken 
vanaf welke groep. 

Organiseren studiedag. 
Faciliteren. 

Coaching van 
leerlingen. 
Tijd maken om met 
de leerlingen in 
gesprek te gaan. 

ICT toepassen in het 
onderwijsproces. 
Lessen in 
mediawijsheid. 

ICT Scholing 
Mediawijsheid. 
 

Scholingsmogelijkheden 
bieden. 

Scholing volgen. 
ICT inzetten als 
leermiddel en niet 
als 
verwerkingsmiddel. 
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Zaakvakken in 
blokken geven naar 
mogelijk werken met 
een geïntegreerde 
methode voor 
Wereldoriëntatie. 
 

Een rooster maken 
en afspraken maken 
voor alle groepen in 
de 
bouwvergaderingen. 

Ondersteunen  en 
faciliteren. 

Methode  
analyseren en 
oriënteren op een 
geïntegreerde 
methode 
Wereldoriëntatie. 

Minder slaafs de 
methode volgen, 
boven de methode 
staan. 

Andere werkvormen 
ontwikkelen om de 
lesstof aan te 
bieden. 
Op de agenda van 
de 
bouwvergadering. 
Groep 3 t/m 5 en 
groep 6 t/m 8. 

Klassenbezoeken. 
Observaties (hoe wordt 
de lesstof aangeboden) 
Werkbijeenkomsten 
inplannen. 
Terugkoppeling geven 
tijdens 
teamvergaderingen. 

Keuzes maken 
vanuit de methode 
op welke manier de 
leerstof 
aangeboden gaat 
worden. 

Coöperatief werken 
toepassen in de 
groep.  

Teamscholing in 
coöperatief werken. 

Klassenconsultatie 
mogelijk maken. 
Observatie door IB-er 
en/of directeur. 

Team cursus volgen 
en coöperatief 
leren invoeren in 
de lessen. 

 
 
 
 
 
 
 
  



Schoolplan 2015-2019 St. Josephschool 27 

 
 
IJkpunt 2: focus op resultaten (Van doelen naar actie op alle lagen, n.a.v. de 4V’s: Wat 
gaan we doen?) 
 

Doelen Actie team Actie leiderschap Individuele actie 
leerkracht 

Schoolbreed 
analyseren en 
evalueren. 

Schoolbreed 
analyses bespreken 
van de toets 
gegevens. 

Cito overzichten 
bespreken en 
analyseren met de 
IB-er. 
 

Goed controle houden 
op schriftelijke 
verwerking en 
methodetoetsen, daar 
de leerstof op 
aanpassen. 
 
 Groepsplannen maken. 

Meer aandacht voor 
leerlingen die verder 
zijn in de leerstof. 

Scholing meer 
begaafdheid door 
leerkrachten. 

Scholing plannen 
/opnemen in 
jaarkalender. 
 

Geleerde toepassen in 
de klas. 
Team informeren. 

Van werken op drie 
niveaus, naar werken 
volgens individuele 
leerlijnen voor 
leerlingen die dat 
nodig hebben. 

Bespreken in 
bouwvergaderingen. 
 
Elkaar helpen/ 
ondersteunen. 
 
Kennis van de 
individuele 
leerlijnen. 

Bespreken in MT. 
 
In overleg met 
bouwcoördinatoren 
bouwvergaderingen 
inplannen. 

Verlengde instructie 
zorgleerlingen. 
  
Uitdaging voor de A-
plus leerlingen. 
 
Feedbackgeven aan alle 
leerlingen. 
 
Met een aantal 
leerlingen werken 
volgens individuele 
leerlijnen. 

Borgen van het 
technisch en 
begrijpend lezen. 

Bouwvergaderingen 
plannen waarin deze 
onderwerpen 
terugkomen. 

Team aansturen en 
begeleiden. 

Connectlezen/ Ralfi-
lezen. 
Strategieën begrijpend 
lezen toepassen. 
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IJkpunt 3: samenwerking (Van doelen naar actie op alle lagen, n.a.v. de 4V’s: Wat gaan we 
doen?) 
 

Doelen Actie team Actie leiderschap Individuele actie 
leerkracht 

Leren van en met 
elkaar. 

Meer collegiale 
consultaties. 

Faciliteren voor 
collegiale consultaties 
/ klassenbezoeken. 

Actieve rol bij het 
organiseren van 
klassenbezoeken. 

Meer gebruik maken 
van de expertise van 
ouders en collega’s. 

Ouders betrekken 
bij het onderwijs. 
 
Collega’s van 
andere scholen 
consulteren. 

In kaart brengen en 
up to date houden 
van de verschillende 
expertises van ouders. 
Lijst van experts van 
andere scholen. 

Afspraken maken met 
ouders. Het onderwijs 
zo inrichten dat 
ouders de 
gelegenheid krijgen. 

Samen met de ouders 
werken aan de 
ontwikkeling van 
kinderen, op een 
open en transparante 
manier. 
 

Gesprekken over 
de ontwikkeling 
van de kinderen op 
basis van 
gelijkwaardigheid. 

Projecten inplannen:  
-Verkeerslessen 
-Relatie en 
Seksualiteit  
-Grensoverschrijdend 
gedrag. 
Ouderavond 
organiseren. 

Intensief en goed 
contact onderhouden 
met ouders. 

Gezamenlijke 
verantwoordelijkheid 
vergroten. 

Proactief tijdens 
vergaderingen zijn. 

Ruimte en voldoende 
tijd geven om een 
mening te vormen. 
Evaluaties 
organiseren. 

Verantwoording 
nemen, proactief zijn, 
en evalueren. 

Hulp vragen aan 
collega’s bij 
problemen in de 
groep. 
 

Samenwerkend 
oplossingen 
zoeken. 
Open staan voor 
collega’s. 

Samenwerkend 
oplossingen zoeken. 

Kwetsbaar durven 
opstellen. 

Professionele 
leergemeenschap-
pen. 

Professionele 
leergemeenschap 
pen bezoeken. 

De kwaliteit van de 
PLG bewaken. 

Professionele 
leergemeenschappen
bezoeken. 
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IJkpunt 4: Leiderschap (Van doelen naar actie op alle lagen, n.a.v. de 4V’s: Wat gaan we 
doen?) 
 

Doelen Actie team Actie leiderschap Individuele actie 
leerkracht 

Wanneer ouders 
met problemen 
komen die 
gerelateerd zijn 
aan de 
groep/leerkracht, 
worden zij altijd 
doorverwezen 
naar de 
leerkracht. 
 

Ouders 
gelegenheid 
geven om in 
gesprek te kunnen 
gaan. Wanneer 
het niet uitkomt 
een afspraak 
inplannen. 

Ouders doorverwijzen 
naar de leerkracht. 
In tweede instantie een 
gesprek met ouders en 
leerkracht en directie. 

Ouders te woord staan 
en luisteren naar 
ouders. 
Open staan voor de 
mening van ouders. 

Open en 
toegankelijk zijn. 

Open staan voor 
ouders. 

Laagdrempelig zijn. Ouders uitnodigen 
wanneer er zorgen zijn. 

Behouden van 
intensieve 
collegiale 
contacten. 
 

Eigen leerdoelen 
stellen. 

Gesprekken cyclus. Actief kritisch kijken 
naar eigen handelen. 

De cyclus van 
-POPgesprekken  
-functionerings-
gesprekken  
-beoordelings- 
gesprekken 
uitvoeren. 

Voorbereiden van 
je POP met elkaar 
en gesprekken 
voeren. 
 

Voeren van 
functionerings/ en 
beoordelingsgesprekken. 

Voorbereiden 
functioneringsgesprek , 
gespreksverslag maken, 
POP bijstellen  
en actie ondernemen. 

Actief 
personeelsbeleid. 

Meedenken over 
de 
schoolorganisatie. 

Leerkracht op de juiste 
plek. Openstaan voor 
verandering van klas. 
Mobiliteit. 

Meedenken/aanvaarden 
van besluiten. 

 
 
 
 

 

  



Schoolplan 2015-2019 St. Josephschool 30 

Meerjarenplan 2015-2019 
 

Toelichting van het kader 

CO&BW: Coördinatie en bewaking 

 
Onderwerpen Doelen 

 
Tijd Co & 

Bew 
Actiepunten/ activiteiten 

Kwaliteitszorg 

1.1  
Kwaliteits-
instrument 

 
De school werkt met 
onafhankelijke 
kwaliteitsmeters, die de 
kwaliteit van het onderwijs 
volgen. 
Uitkomsten worden 
geanalyseerd, 
gecommuniceerd, zo nodig 
meegenomen in een plan 
van aanpak. 

 
feb en 
juni 

 
Dir en 
IB 
 
 
 

 
 CITO LOVS 
 Inspectierapport 
 Tevredenheidsonder- 

zoek 
 ESIS groepsplannen 
 Trendanalyses 
 Plan van aanpak, 

didactiek 
 

1.2  
Meerjarenplan 
 
 
 
 
 
 

 
Actueel meerjarenplan 
waarin doelen en 
activiteiten in een 
tijdscyclus staan 
beschreven. Onderwerpen 
worden gekozen op basis 
van eigen inzichten, 
Schoolondersteunings- 
profiel, 
kwaliteitsinstrumenten, 
inspectierapport, 
tevredenheidsonderzoeken 

 
mei 

 
Dir 

 
Jaarlijkse cyclus: 
 Evaluatie meerjarenplan 

(met team). 
 Onderwerpen 

actualiseren, doelen en 
actiepunten/activiteiten 
formuleren, tijdspad. 

 Teambreed 
bespreken MR. 

 Jaarplan opstellen. 

1.3  
Jaarplan 
 
 
 
 

 
Alle schoolactiviteiten 
worden per jaar beschreven 
in het jaarplan. De inhoud is 
gecommuniceerd met alle 
geledingen. Iedereen houdt 
zich aan het jaarplan. 

 
mei/ 
juni 

 
Dir 

 
 Evalueren, actualiseren 

meerjarenplan. 
 Opstellen van een 

actueel jaarplan waarbij 
ruimte voor 
actualiteiten/ 
calamiteiten wordt 
gehouden. 

1.4  
Algemeen 
 
 
 

 
Er worden meerdere, 
relevante instrumenten 
ingezet voor het meten van 
de opbrengsten. 

 
feb en 
juni 

 
Dir en 
IB 

 
 Eigen (methode 

gebonden) toetsen 
afnemen en analyseren. 

 Leerkrachten maken 
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De inhoud en het gebruik 
hiervan worden 
voortdurend afgestemd en 
gecontroleerd. 

groepsanalyses en 
zetten daarmee 
groepsplannen op. 

 De Centrale Eindtoets 
wordt op schoolniveau 
geanalyseerd plan 
van aanpak. 

 CITO LOVS 
 SCOL 
 Inspectierapport 
 Tevredenheidsonderzoe

ken  
 ESIS 
 Trendanalyses 

 
 
 
 

Onderwerpen jaarplan. mei Dir 
IB 
IB 
Pre mw 
 
 
Dir en 
IB 
Dir en 
IB 
Dir en 
IB 
Dir 

Meerjarenplan 
 Toetskalender  
 CITO LOVS 
 ARBO (Risico-

inventarisatie en 
Evaluatie) 

 Inspectierapport 
 School 

Ondersteuningspro- 
fiel (SOP) 

 Centrale eindtoets 
 Medewerkerstevre- 

denheidsonderzoek 
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Onderwerpen Doelen  

 
Tijd Co & 

Bew 
Actiepunten/ activiteiten 

Leerstofaanbod 

2.1  
Methodes  
(actualiseren) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De aangeboden 
leerinhouden zijn dekkend 
voor de kerndoelen, 
worden in principe aan alle 
leerlingen aangeboden, 
sluiten in de verschillende 
leerjaren op elkaar aan en 
zijn afgestemd op de 
verschillende 
onderwijsbehoeften van 
individuele leerlingen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016 
 
 
 
2016 
 
 
2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
WG en 
dir 
 
 
WG en 
Dir 
 
WG en 
Dir 

 
Werkgroep formeren. 
Werkgroep komt met 
voorstellen en tijdspad. 
Zichtzendingen worden 
aangevraagd, kijkwijzer 
ontwikkeld. Methode wordt 
door het team gekozen. 
 
 Geïntegreerde methode 

voor Wereldoriëntatie 
(gr 1 t/m 8). 

 
 Aanvankelijk lezen 

groep 3. 
 

 Schrijfmethode gr 3.  
 

2.2  
Taal/ 
technisch 
lezen 
 
Begrijpend 
lezen 
 
Begrijpend 
luisteren 
 
Spelling 
 
 
Rekenen 
 
 
Woordenschat 

 
Minimaal 70% I, II, III - 
scores 
 
 
 
Minimaal 70% I, II, III- 
scores 
 
Minimaal 70% I, II, III –
scores 
 
Minimaal 70% I, II, III –
scores 
 
Minimaal 75% I, II, III –
scores 
 
Minimaal 70% I, II, III –
scores 
 

 
feb en 
juni 

 
Dir en 
IB 

 
 LOVS: 2 x per jaar het 

percentage uitvallers 
evalueren en plan van 
aanpak opstellen. 
Sommige uitvallers 
werken met een 
ontwikkelingspers- 
pectief. 

 Werken volgens de 
afspraken van het 
leesbeleid. 

 Borgen van afspraken 
van het leesbeleid. 

 Werken met 
groepsplannen, n.a.v. 
methodegebonden 
toetsen en citotoetsen. 
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Onderwerpen Doelen  
 

Tijd Co & 
Bew 

Actiepunten/ activiteiten 

Leertijd 

3.1  
Haalbaar en 
gedegen 
programma 
 
 
 

 
Op school is bekend welke 
leerstof als basisleerstof 
wordt beschouwd voor alle 
leerlingen en welke leerstof 
als aanvulling geldt. Dit 
wordt herkend door de 
leerkrachten en is met hen 
gecommuniceerd. 

  
Dir en 
IB 
Allen 

 
 Per vak vaststellen wat 

basisstof is. 
 Per les de basisstof 

eenduidig registreren. 
 Aan de basisleerstof 

wordt niet getornd, te 
beginnen met taal-
lezen-spelling-rekenen.  

 Kennis van de 
tussendoelen en 
leerlijnen, per 
vakgebied/per jaar 
(SLO). 

 Iedere leerkracht plant 
zijn leerstof binnen het 
rooster en houdt zich 
hieraan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De hoeveelheid 
basisleerstof die is 
vastgesteld kan worden 
behandeld in de 
onderwijstijd/instructietijd 
die leerkrachten 
beschikbaar hebben. De 
methode is daarbij leidend. 

 Dir en 
IB 
Allen 

 Opstellen eenduidig, 
haalbaar lesrooster. 

 Iedere leerkracht houdt 
zich aan het rooster en 
de methodeafspraken. 

 De leertijd voor de 
basisstof taal/lezen/  

      rekenen is per groep 
      bepaald; er is  
      bepaald dat deze 
      leertijd ook    
      daadwerkelijk  
      daaraan besteed  
      wordt. 
 Bepalen hoe leerlingen, 

indien nodig,  
      extra leertijd kunnen 
      krijgen. 

 
 

 Bepalen hoe leerlingen 
die minder leertijd 
nodig hebben deze tijd 
adequaat besteden. 

 Iedere leerkracht plant 
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zijn leerstof binnen het 
rooster en houdt zich 
hieraan. 

 Leerlingen die meer 
nodig hebben krijgen 
extra uitdaging. 

 
 
 
 
 

De basisleerstof is zodanig 
ingedeeld en geordend dat 
leerlingen volop de 
gelegenheid hebben zich de 
stof eigen te maken. 

 Dir en 
IB 
Allen 

 Lesrooster is praktisch 
uitvoerbaar. 

 Het afgesproken 
programma wordt 
structureel besproken 
en afgestemd. 

 Afgesproken 
programma wordt in 
alle  

      groepen gehaald. 
 
 

Er wordt gecontroleerd of 
de basisstof behandeld 
wordt. 

 Dir en 
IB 
Allen 

 Terugkomend 
agendapunt in bouw- en 
teamvergadering, en 
groepsbespreking. 

 Mogelijk observatiepunt 
klasbezoeken. 

 Persoonlijk 
gesprekspunt 
(functionerings- 
gesprek). 

 De onderwijstijd waarover 
leerkrachten beschikken 
wordt beschermd. Dit 
gebeurt door storing zoveel 
mogelijk te voorkomen en 
niet-geplande 
onderwijsactiviteiten zoveel 
mogelijk te beperken  
verhoging effectieve 
leertijd. 

 Dir en 
IB 
Allen 

 Vast observatiepunt bij 
klasbezoeken. 

 Werken aan goed 
klassenmanagement. 
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Onderwerpen Doelen  

 
Tijd Co & 

Bew 
Actiepunten/ activiteiten 

Personeel 

4.1 
Vakmanschap 
/ 
Professionali- 
sering 
 
 
 
 

 
Leerkrachten op de St. 
Josephschool werken 
structureel aan hun 
didactische vaardigheden, 
klassenmanagement en 
pedagogisch handelen en 
kunnen gedifferentieerd 
werken. Hierbij zijn 
leerkrachten zowel intern 
als extern gericht. 
Leerkrachten scholen zich in 
de kennis van doorlopende 
leerlijnen van de 
basisvakken. 

 
2017 
 

 
Dir 

 
Leerkrachten specialiseren 
zich verder op het gebied 
van: 
* instructie (didactische 
aanpak). 
* organisatie 
(klassenmanagement). 
* relatie (pedagogisch 
handelen, mentale  
   houding van de 
leerkracht). 
* differentiatie. 
Ze zijn structureel op zoek 
naar voorbeelden van ‘good 
practice’, zowel intern als 
extern en passen deze toe 
in hun dagelijkse praktijk. 

4.2 
Competentie- 
management 
 
 
 
 

 
Op school werken directie 
en leerkrachten 
voortdurend aan hun 
ontwikkeling met behulp 
van een competentie-
instrument. Iedereen werkt 
met een POP en wordt 
beoordeeld. 

 
jaarlijks 

 
Allen 
Dir 
 

 
Functionerings- en 
beoordelingsgesprekken 
bestuur (tweejaarlijkse 
cyclus): 
 POP- gesprek (jaarlijks). 
 Functioneringsgesprek. 
 Beoordelingsgesprek. 
 

4.3  
Interne    
communica- 
tie 
 
 
 
 

 
De interne communicatie 
vindt plaats op 
professionele wijze en is zo 
ook georganiseerd 

 
2015 

 
Dir 

 
 Opstellen 

vergaderstructuur. 
 Meer aandacht voor de 

inhoudelijke dialoog 
tijdens 
teambijeenkomsten. 

 Investeren in effectieve 
vergadercultuur: o.a. 
aandacht voor reflectie 
en feedback. 

 Investeren in een 
professionele cultuur. 
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 Continueren van de 
bouwvergaderingen. 

 Optimaliseren van de 
informatie naar elkaar 
(actiepunt vanuit 
medewerkerstevreden-
heidsonderzoek). 

4.4  
Externe  
communica- 
tie 
 
 
 
 
 

 
De externe communicatie 
vindt plaats op 
professionele wijze en is zo 
ook georganiseerd. 

 
2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015 

 
Dir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ICT 

 
 Verder versterken van 

het imago door 
profilering van de St. 
Josephschool. 

 Optimaliseren van de 
communicatie-bronnen 
(website, nieuwsbrief, 
e.d.). 

 Opstellen van een 
communicatieplan 
waarin de interne en 
externe communicatie 
van de St. Josephschool 
is vastgelegd, 
geëvalueerd, 
geanalyseerd en 
uitgewerkt in doelen en 
actiepunten. 

 Invoering van 
Schoudercom (school 
ouder communicatie). 
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Onderwerpen Doelen  
 

Tijd Co & 
Bew 

Actiepunten/ activiteiten 

Leerlingenzorg 

5.1  
Passend 
Onderwijs 
 
 

 
Alle leerkrachten spelen in 
op specifieke 
onderwijsbehoeften van 
hun leerlingen om 
handelingsgericht te 
kunnen werken. 
Zorgplan actualiseren. 
SOP actualiseren. 

 
2016 

 
Dir en 
IB 

 
Alle doelen, activiteiten en 
grenzen op het gebied van 
de leerlingenzorg staan in 
het Ondersteuningsplan van 
het bestuur beschreven. 
Beschrijven van de zorg. 
 

5.2 
Uitdagende 
doelen & 
effectieve 
feedback 
 
 
 
 

 
Op school wordt gebruik 
gemaakt van een 
beoordelingssysteem. 
Hiermee wordt tijdig 
feedback over concrete 
kennis en vaardigheden en 
welbevinden aan/over 
individuele leerlingen 
gegeven. Dit gebeurt 
structureel. 

 
2016 

 
Dir en 
IB 
Allen 

 
 Iedereen houdt zich aan 

de toetskalender. 
 De leerlingen van groep 

1 krijgen geen rapport 
en minimaal twee 
oudergesprekken. 

 De leerlingen van groep 
2 krijgen twee 
rapporten en minimaal 
twee oudergesprekken. 

 De leerlingen van groep 
3 t/m 8 krijgen twee 
rapporten per jaar en 
minimaal drie 
ouder(kind)gesprekken. 

 Eenduidig gebruik 
methodegebonden 
toetsen. 

 Eenduidige normering 
hanteren. 

 Afspreken eenduidige 
feedback naar 
leerlingen en ouders. 

 
 
 

Er worden concrete doelen 
gesteld met betrekking tot 
de leervorderingen op 
schoolniveau. 

 Dir en 
IB 
Allen 

 Formuleren 
tussendoelen en 
leerlijnen van alle 
vakken. (aanpassen aan 
de school) 

 Overgangscriteria/refer
entieniveaus (SLO + 
methodes als 
uitgangspunt) kennen 
en gebruiken. 
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Er worden concrete doelen 
gesteld met betrekking tot 
leervorderingen voor 
individuele leerlingen. 

 Dir en 
IB 
Allen 

 Eenduidig werken met 
OPP’s en 
groepsplannen. 

 Heldere procedure 
uitvoeren structurele 
aanpassing van de 
leerstof (OPP). 

 Groeidocument. 

 
 
 
 

De resultaten van het 
werken met de gestelde 
school- en individuele 
doelen, worden gebruikt 
om verdere activiteiten te 
plannen. 

 Dir en 
IB 
Allen 

Team bespreekt en 
analyseert structureel de 
trendanalyses (LOVS en 
Centrale Eindtoets) en stelt, 
waar nodig, het 
onderwijsleerproces bij. 

Onderwerpen Doelen  
 

Tijd Co & 
Bew 

Actiepunten/ activiteiten 

6.1  
Missie en visie 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De missie en de visie 
vormen de basis voor elke 
keuze en ontwikkeling. De 
missie en visie zijn 
herkenbaar voor alle 
betrokkenen (leerkrachten, 
leerlingen, ouders) en sluit 
aan bij de visie/missie van 
het bestuur. Alle  
betrokkenen onderschrijven 
de missie/ visie en 
teamleden dragen deze uit. 

 
2015 

 
Dir 

 
 De huidige missie/visie 

actualiseren. 
 Vanuit de visie een 

aantal kernwaarden 
kiezen, betekenis geven. 
Vervolgens deze linken 
aan leerkracht- en 
leerlingvaardigheden en 
het onderwijsconcept 
van de school. 

 De uitgewerkte 
kernwaarden gebruiken 
in de profilering van de 
school. 

6.2  
ICT 
 
 

 
ICT is ondersteunend aan 
en geïntegreerd in ons 
dagelijks onderwijs en 
voldoet aan de 
hedendaagse eisen.  

 
2015 

 
Dir en 
ICT 

 
 Maken en uitvoeren 

ICT- beleidsplan. 
 Implementeren van 

bovenschools ICT- 
beleid. 

6.3  
Veilige en 
ordelijke 
omgeving 
(schoolveilig-
heid) 
 

 
De omgeving van de school, 
de routines en de gemaakte 
regels en afspraken zijn 
erop gericht gewenst 
gedrag te stimuleren. 

 
2015 

 
Dir 

 
 Er zijn breed gedragen 

afspraken rondom het 
omgaan met pesten. 

 Er is een 
gedragsprotocol. 
(zie bijlage 4) 
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Er zijn in de hele school 
duidelijke regels en 
procedures vastgesteld 
voor (on)gewenst gedrag. 

2015 Dir  Regels en procedures 
worden op schoolniveau 
jaarlijks geëvalueerd en  
geactualiseerd. Deze 
regels en procedures 
worden schoolspecifiek 
gemaakt en besproken 
met alle betrokkenen 
(inclusief leerlingen). Er 
is een gedragsprotocol. 
(zie bijlage 4) 

6.4  
Leerlingen- 
ouderpopula-
tie 
 
 
 
 
 

 
De leerlingen- en ouder-
populatie wordt 
geanalyseerd en 
beschreven. Deze gegevens 
zijn onder teamleden 
bekend en zie je terug in 
dagelijks handelen en in 
(strategisch) beleid.  

 
2015 

 
Dir 

 
 Uitkomsten van de 

tevredenheids-
onderzoeken van de 
ouders hiervoor blijven 
gebruiken. 

 Beschrijving ouder-
leerlingenpopulatie 
blijft onderwerp van 
gesprek. 

Onderwerpen Doelen  
 

Tijd Co & 
Bew 

Actiepunten/ activiteiten 

6.5  
Schoolplan 
2015-2019 
 
 
 
 

 
De St. Josephschool heeft 
een helder, compact 
schoolplan dat door 
iedereen wordt (h)erkend 
en dat voldoet aan de 
wettelijke eisen. 

   
 De bestuurs- 

doelstellingen uit het 
strategisch beleidsplan 
vertalen naar 
schoolniveau.  

 SWOT- analyse (de vier 
V’s) maken. 

 Doelen van de komende 
vier jaar opstellen. 
 

6.6 
Hoogbegaafd- 
heid 
 
 

    

 Protocol 
hoogbegaafdheid/talent
en maken. 
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Gerelateerde documenten school: route medezeggenschap (MR) 
 
 meerjarenplan, jaarplan 
 jaarverslag (evaluatie meerjarenplan, onderwijsleerproces, e.d.) 
 uitkomsten en analyse tevredenheidsonderzoeken 
 beschrijving ouder- leerlingenpopulatie 
 RI&E/ Arbomeester  
 Zorgplan 
 School ondersteuningsprofiel 

 
 
 
Gerelateerde documenten bestuur: route medezeggenschap (GMR) 
 strategisch beleidsplan 
 competentiecyclus 
 scholingsplan (bestuur) 
 veiligheidsplan 
 procedure schorsen en verwijderen 

 
 


