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1 Inleiding 

Dit schoolplan geeft de voorgestelde schoolontwikkeling voor de periode van 1 augustus 2019 tot 1 
augustus 2023 weer. Als school (bestuur, directie, team en medezeggenschapsraad) willen we vaststellen 
op welke onderdelen we ons de komende vier jaar willen richten om de kwaliteit van (het onderwijs op) 
de school te verhogen. Dit schoolplan zal dan ook fungeren als uitgangspunt voor de jaarplannen per 
schooljaar. 
 
Het schoolplan is opgesteld door Senne Donders, directeur van de Petrus Dondersschool, in 
samenwerking met het team en de medezeggenschapsraad van de school. Het schoolplan is ter 
instemming voorgelegd aan de medezeggenschapsraad en ter vaststelling voorgelegd aan het bestuur. 
Het is vervolgens verstuurd naar de inspectie. Een evaluatie van dit schoolplan zal plaatsvinden bij het 
opstellen van het nieuwe schoolplan 2023-2027. 
 
In dit schoolplan wordt gestart met een karakterschets van de school. Daarna geven wij een uitgebreide 
omschrijving van het kwaliteitsbeleid dat wij op school hanteren. Vervolgens leest u wat onze missie is 
en wat onze visie op onderwijs inhoudt. Hier verwoorden wij het streefmodel: hoe willen we dat het 
onderwijs op onze school vorm krijgt. Ook beschrijven wij in ons concept hoe dat streefmodel er in de 
praktijk uit zou kunnen gaan zien. Hierna leest u in een sterkte- en zwakteanalyse wat op dit moment de 
sterke en de zwakke kanten van de school zijn en welke kansen en bedreigingen wij ervaren. Deze 
analyse is opgesteld n.a.v. een algemene vragenlijst over de bevindingen van de school die gestuurd is 
naar de leerlingen, ouders en leerkrachten. Ook treft u een evaluatie aan van het vorige schoolplan. 
Vervolgens geven wij een beschrijving van ons onderwijskundig beleid, ons personeelsbeleid en ons 
financieel beleid. Ten slotte geven wij een beschrijving van de bestuurlijke samenwerking en de 
samenwerking die wij met andere instanties hebben. De indeling van het schoolplan 2019-2023 is 
afgestemd op het strategisch beleidsplan van de Laurentius Stichting "Op weg naar 2023"  en de 
beleidsterreinen die wij relevant vinden voor onze schoolontwikkeling. Deze beleidsterreinen vormen de 
focus voor onze kwaliteitszorg. 
 
Bovengenoemde hoofdstukken eindigen veelal met beleidsvoornemens, welke aan het besproken 
onderwerp een kwaliteitsimpuls kunnen geven. Deze zijn tot stand gekomen door het hoofdstuk te 
vergelijken met de geformuleerde missie, de visie en met het beschreven concept van de school. Waar 
dagelijkse praktijk en visie op onderwijs nog niet met elkaar in overeenstemming waren, worden 
beleidsvoornemens geformuleerd. Deze beleidsvoornemens leiden uiteindelijk tot doelstellingen die we 
in de komende vier jaar willen bereiken. Deze doelstellingen worden in onze jaarplannen vertaald naar 
uitvoeringsplannen. Alle verwijzingen naar bijlagen zijn te vinden op 
https://www.petrusdondersschool.nl/onze-school/schoolplan/.   
 
Ondertekening 
Directeur     Datum: 
Senne Donders     Plaats: Den Haag 
 
 
 
College van bestuur    Datum: 
Saskia Schenning    Plaats: Delft 
 
 
 
Voorzitter medezeggenschapsraad  Datum: 
Melissa Sewalt     Plaats: Den Haag 

https://www.petrusdondersschool.nl/onze-school/schoolplan/
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2 Karakteristiek van de school 

De Petrus Dondersschool is een katholieke basisschool, welke gelegen is in de Haagse wijk Vrederust aan 
de Ambachtsgaarde 5, 2542 ED te Den Haag. Informatie over de school is te lezen via de website 
www.petrusdondersschool.nl. De Petrus Dondersschool is aan het einde van de jaren vijftig en het begin 
van de jaren zestig gebouwd. Binnen de wijk Vrederust zijn er verschillende ontwikkelingen, die hun 
invloed hebben en zullen hebben op de school. Rondom de school zijn woningen te vinden uit de jaren 
vijftig, maar ook nieuwbouwwoningen, een klein winkelcentrum en het middengebouw ‘Kleurrijk’ waarin 
verschillende organisaties opereren voor de wijk en de scholen. Vanaf 2018 zijn we als school verbonden 
met de Vreedzame Wijk.  
 
De Vreedzame Wijk streeft naar een samenhangend opvoedingsklimaat in een wijk. Leerlingen leven 
vaak in teveel van elkaar gescheiden werelden (school, thuis, straat). Indien er op een aantal 
basisscholen in de wijk een uitgesproken pedagogische aanpak wordt gehanteerd (die bovendien 
werkzaam is) biedt dit kansen om die werelden aan elkaar te ‘knopen’. Door aan te sluiten bij de 
werkwijze van de scholen (gebruik van dezelfde begrippen, inspelen op de geleerde vaardigheden, zelfde 
pedagogische aanpak, zelfde wijze van omgaan met conflicten, zichtbaarheid van De Vreedzame School-
principes, e.d.) wordt het voor de leerlingen duidelijk dat er overal dezelfde verwachtingen worden 
gehanteerd, en dezelfde regels en afspraken gelden. 
 
Op de Petrus Dondersschool wordt gewerkt vanuit de principes van het Expliciete Directe 
Instructiemodel (EDI) en zijn we volop in ontwikkeling om de leerresultaten naar een hoger niveau te 
krijgen, alsmede de leerlingen eigenaar te laten worden van hun eigen leerproces. De school hecht veel 
waarde aan een veilig schoolklimaat.  
 
Daarnaast vormt de Petrus Dondersschool samen met de Erasmusschool een hecht koppel als Brede 
Buurtschool. Er wordt gewerkt met het LeerKansenProfiel (LKP), waarin leerlingen zes uur per week extra 
een divers aanbod aan vaardigheden krijgt aangeboden door vakleerkrachten. Deze vakken bestaan uit 
muziek, dans, drama, koken, creatief en wetenschap & techniek. Voor deze vakken heeft de school 
vakleerkrachten in dienst vanuit de gemeente Den Haag. Kortom een veelzijdige school met oog voor 
talent van de leerling.  
 
De school valt sinds 1 januari 2015 onder het bevoegd gezag van de Laurentius Stichting. Binnen de 
school is peuterspeelzaal "De Peutergaarde" gevestigd. De peuterspeelzaal valt bestuurlijk gezien onder 
Stichting Kinderspeelzaal Den Haag. Tussen de Petrus Dondersschool en De Peutergaarde wordt 
samengewerkt om de doorgaande lijn van peuterspeelzaal naar basisschool te behouden.  

2.1 Leerlingenaantallen 

De leerlingenaantallen van de Petrus Dondersschool schommelen rond de 240. Hieronder een overzicht 
van de 1 oktobertellingen van de afgelopen vier jaar: 
1-10-2015 249 
1-10-2016 233 
1-10-2017 247 
1-10-2018 241 
 
In 2016 is een vermindering te zien in de aantallen. Dit heeft te maken met de opening van een 
Islamitische basisschool in dezelfde straat. Hier zijn 18 leerlingen naar toe gegaan. We voorspellen een 
lichte stijging in de leerlingenaantal voor de komende jaren.  

http://www.petrusdondersschool.nl/
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2.2 Leerlingpopulatie 

De leerlingpopulatie wordt a.d.h.v. onderstaande schema als volgt weergegeven vanaf teldatum 1-10-
2018: 

Leerlingen naar leeftijd, geslacht en gewicht volgens de nieuwe gewichtenregeling 
   

    Geen     0,30        1,20 
 

   
J M J M J M Totaal 

  
3 jaar 0 0 0 0 0 0 0 
  
4 jaar 15 10 2 3 4 1 35 
  
5 jaar 17 16 3 1 0 3 40 
  
6 jaar 13 7 2 1 3 2 28 
  
7 jaar 8 10 0 2 1 0 21 
  
8 jaar 12 12 0 3 2 6 35 
  
9 jaar 9 12 1 1 2 2 27 
  
10 jaar 13 10 1 0 3 3 30 
  
11 jaar 3 12 1 3 1 4 24 
  
12 jaar 0 1 0 0 0 0 1 
  
Totaal 90 90 10 14 16 21 241 

 
Hieruit kunnen we opmaken dat van de 241 leerlingen 180 leerlingen geen gewicht hebben, 24 
leerlingen een gewicht van 0,30 en 37 leerlingen een gewicht van 1,20. De school heeft overwegend veel 
leerlingen met een Marokkaanse, Turkse en Poolse achtergrond, waarbij vanuit huis de Nederlandse taal 
niet altijd wordt gevoerd als de leerling hier op school start. Op school wordt rekening gehouden met de 
diversiteit aan culturele achtergronden van de leerlingen. Op de Petrus Dondersschool zitten veel 
leerlingen waarvan de ouders in Nederland zijn geboren maar die wel een andere culturele achtergrond 
hebben. Deze kenmerken zijn van grote betekenis voor het onderwijsprogramma. Met name de vele 
aandacht die uitgaat naar de verwerving van goede taalvaardigheden speelt daarbij een zeer belangrijke 
rol, maar ook extra aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling en burgerschap.  

2.3 Onderverdeling team 

Het team van de school bestaat op dit moment uit 37 medewerkers. De directie vormt samen met drie 
collega’s het managementteam. Dit zijn de twee bouwcoördinatoren en een intern begeleider. De 
onderverdeling van het team is als volgt: 

 16 leerkrachten (waarvan zeven fulltime) 

 1 gymleerkracht  

 2 intern begeleiders 

 1 administratief medewerker 

 1 conciërge 

 1 directeur 
 
Het LKP-team bestaat uit de volgende onderverdeling: 

 1 LKP-coördinator 

 1 dansdocent (is ook de gymleerkracht) 

 1 muziekdocent 

 1 dramadocent 

 2 kookdocenten 

 1 beeldende vormingsdocent 
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 2 wetenschap en techniekdocenten 

 1 Plusklasdocent 

 1 Schrijfdansdocent 

 7 buitenspeelcoördinatoren (waaronder twee LKP-docenten) 

2.4 Huisvesting 

De school is aan het eind van de jaren vijftig gebouwd. Er is de afgelopen jaren vanuit het bestuur veel 
geïnvesteerd in het onderhoud. De buitenkant is geverfd, de toiletten zijn vervangen en asbest is 
verwijderd, de gangen en lokalen op de eerste en tweede verdieping zijn geverfd. De begane grond zal 
naar verwachting in 2019 worden opgeknapt. Al het meubilair van de leerlingen en leerkrachten zijn in 
2018 vervangen, tevens zijn er voor elke klas touchscreens gekomen, zijn de krijtborden vervangen door 
whiteboards en de prikborden vervangen voor bulletin boards. Komende jaren zullen ook de OOP-
kamers worden opgeknapt, komt er meubilair in de gang en wordt de teamkamer gerenoveerd.   
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3 Kwaliteitsbeleid  

Het kwaliteitsbeleid beschrijft de zorg voor de kwaliteit (de kwaliteitszorg) van de school. Het is het 
geheel van activiteiten dat ondernomen wordt om de kwaliteit van het onderwijs systematisch te 
onderzoeken, te verbeteren, te borgen en openbaar te maken.  

3.1 Bij kwaliteitszorg stellen we onszelf de volgende vragen: 

Doen we de goede dingen? 
Doen we de dingen goed? 
Hoe weten we dat? 
Vinden anderen dat ook? 
Wat doen we met die informatie? 
 
Kwaliteit is voor ons: zeggen wat we doen, doen wat we zeggen. Met de kwaliteitsmatrix vanuit de 
Laurentius Stichting (zie bijlage) hebben we de meetlat van de kwaliteitszorg ingekleurd waar wij als 
school mee bezig zijn, wat nog in ontwikkeling is en wat we nog gaan oppakken. Het handboek 
kwaliteitszorg is hier een middel in. Op het moment van schrijven zijn we dit handboek als MT aan het 
invullen. Het bestaat uit onderstaande mappen die de kwaliteitszorg van de school onderbouwd: 
 
 Algemeen: 

1. Protocol Kwaliteitszorg, incl. jaarplanning activiteiten kwaliteitszorg 
 
Plannen: 

2. Schoolplan 
3. Schoolgids lopend schooljaar 
4. Jaarplan lopend schooljaar 
5. Jaarverslag, meest recente 
6. Evt. verbeterplannen, werkgroepsplannen 
7. Jaarplanning (vergaderingen, klassenbezoeken, blokplanningen, etc.) 

 
Analyses: 

8. Analyse twee meest recente CITO-toetsmomenten (M, E en Eindcito groep 8), inclusief 
conclusies en acties 

9. Analyses kwaliteitszorginstrument, incl. conclusies en acties 
10. Meest recente rapport Inspectie, incl. conclusies en acties 
11. Resultaten tevredenheidsonderzoeken, incl. conclusies en acties 

 
Protocollen: 

12. Protocol Leerlingenzorg/Zorgplan/SOP 
13. Onderwijsinhoudelijke protocollen (instructie, zelfstandig werken, voorbereiding, leertijd, 

blokplanningen, dyslexie, etc.) 
14. Kijkwijzers behorend bij protocollen 
15. Managementstatuut 
16. Protocol Personeelsbeleid (tenzij volledig in schoolplan) 
17. Organisatorische protocollen (schorsing, verwijdering, pesten, etc.) 

 
Overige stukken: 

18. Opzet PLG/klassenbezoeken e.d. 
19. Normjaartaakbeleid 
20. Opzet inhoudelijke werkgroepen 
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3.2 Missie 

Kwaliteit start bij de missie van de school. De missie is een korte en bondige beschrijving waar wij voor 
staan. De missie geeft aan wie wij zijn en wat we doen en beschrijft de kernactiviteit van de school. Het 
gezamenlijk formuleren van een missie geeft richting en bestaansrecht aan de school en verbindt ons bij 
het uitvoeren van ons werk. De missie van de Petrus Dondersschool is door het team als volgt opgesteld: 
 
Je ziet op de PD leerlingen die: 

 Met plezier naar school gaan 
 Actief betrokken zijn 
 Samenwerken 
 Zich veilig voelen 
 Gemotiveerd zijn 
 Een onderzoekende houding hebben 
 Kritisch denken en kijken 
 Vriendschappen kunnen sluiten 
 Conflicten kunnen oplossen 

 
Je ziet op de PD leerkrachten die: 

 Plezier in hun werk hebben 
 Handelen in het belang van de leerlingen 
 Gebruik maken van coöperatieve werkvormen 
 Doelgericht in de klas werken 
 De leerstof in een betekenisvolle context zetten 
 Een open houding hebben voor inbreng van de leerlingen 
 In staat zijn om op verschillende niveaus les te kunnen geven 
 Het voorbeeld geven en zijn 
 Hun kennis en ervaringen delen 
 Een onderzoekende houding hebben om zich te ontwikkelen 
 Aandacht geven aan de leerlingen, ouders en collega’s 

 
Je ziet op de PD ouders die: 

 Hun kind met plezier naar school brengen 
 Interesse tonen in de ontwikkeling van hun kind 
 Vertrouwen hebben in de school 
 Zich begrepen en gehoord voelen 
 Meedenken met de school en actief betrokken zijn 

 
Kernwaarden 

 Plezier 
 Groei 
 Betrokkenheid 
 Eigenaarschap 
 Doelgericht 
 Enthousiasme 
 Oplossingsgericht 
 Veiligheid 

 
Deze missie is een aantal jaar geleden opgesteld door het toenmalige team. De associaties die het 
huidige team heeft bij deze missie en de kernwaarden zijn te vinden op foto’s in de bijlage. Door hier met 
elkaar bij stil te staan, blijf je als team ook scherp waar je als school voor staat en wat we gezamenlijk 
hebben afgesproken. Onze slogan is; “Op de PD mag je zijn wie je bent om te groeien in je talent!” 
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Het bestuur heeft de volgende missie vastgesteld a.d.h.v. het strategisch beleidsplan; op weg naar 2023: 
Horen, zien, spreken en begrijpen. Zie hier de zes beginselen die in alle geledingen van ons 
scholenbestuur beoefend worden om te zien en te begrijpen welke koers het Laurentius- onderwijs in 
‘Op weg naar 2023’ uitzet.  
 
Luisteren naar wat leerlingen daarover te zeggen hebben: wat willen ze leren op school. Velen maken 
zich zorgen over de toekomst van onze planeet en willen de kennis hebben om oplossingen te kunnen 
bedenken. Leerkrachten die luisteren naar hun kennisbehoeften scheppen daartoe ruimte. Als 
professionals staan zij schouder aan schouder met de ouders om samen hun kind/leerling uit te laten 
groeien tot wie hij/zij bestemd is te zijn. En dan horen we schoolleiders die hun school zo willen inrichten 
dat leerkrachten en leerlingen in vrijmoedigheid en plezier hun werk kunnen doen. In het schoolplan 
wordt met regelmaat de onderstaande thema’s vanuit het strategisch beleidsplan aangehaald om de link 
te leggen tussen de stichting en de school.  

 

3.3  Visie 

Na vaststelling van de missie, volgt de visie. Hierin wordt uitgelegd waar wij, aangestuurd door onze 
missie, naar streven. Onze visie geeft aan hoe wij, in een ideale situatie, de school in de toekomst willen 
vormgeven. De visie is een gemeenschappelijk toekomstbeeld dat expliciet is beschreven. Wij 
beschrijven onze visie op pedagogiek, didactiek, leerstofaanbod, leerlingenzorg en contacten met 
ouders. De visie van de Petrus Dondersschool is door het team als volgt vastgesteld; 
 

 In een veilige leeromgeving willen we leerlingen met plezier en met een actieve betrokkenheid 
hun talenten en vaardigheden laten ontdekken en ontwikkelen 

 Wij leren leerlingen elkaar te accepteren, respecteren en te helpen ontwikkelen tot zelfstandige 
wereldburgers 
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3.4 Concept 

Het concept beschrijft hoe onze visie in de praktijk wordt vormgegeven. Het concept is een 
concretisering van de eerder beschreven missie en visie en beschrijft wat er te zien is in de klassen, welk 
leerkrachtgedrag daarbij past en wat de leerlingen wel of niet doen. We hebben het hierbij dus over 
onderwijsaanbod, schoolorganisatie, klassenorganisatie en klassenmanagement, leerkrachtgedrag en 
leerlinggedrag. 
 
Wij zorgen voor een doorlopende ontwikkeling van kleuters tot en met groep 8. Zowel de peuters als de 
kleuters werken met de methode Piramide. Niet alleen de methodiek, maar ook de werkwijze en de 
afspraken sluiten op elkaar aan. De overgang van peuters naar kleuters verloopt hierdoor soepel. De 
leerlingen kennen de manier van werken al en het ‘wennen’ duurt hierdoor korter. De overgang voor 
ouders is ook niet groot.  
 
De peuterspeelzaal bevindt zich in de aangelegen brede buurtschool Kleurrijk. Hierdoor zijn ouders al 
bekend met een aantal leerkrachten en de directie. Aan de leerkrachten vindt een warme overdracht 
plaats van alle gegevens wanneer een leerling instroomt op de Petrus Dondersschool. 
 
De overgang van de kleuters naar groep 3 is altijd een bijzondere overgang. Van het spelend leren naar 
meer klassikaal onderwijs. Ook hier is de overdracht erg belangrijk om zo een ononderbroken 
ontwikkeling te bewerkstelligen.  
 
De overgang tussen de groepen 3 t/m 8 is minder groot, maar daardoor niet minder belangrijk. Tijdens 
de overdracht wordt door de leerkrachten beschreven waar de leerlingen zich bevinden, zowel sociaal-
emotioneel als cognitief.  
 
Aan het begin van het schooljaar vindt er een groepsbespreking plaats tussen de leerkracht en de IB-er 
waar afspraken gemaakt worden en een overzicht wordt gegeven met positieve en belemmerende 
factoren die beschreven staan in de blokplanningen. Deze blokplanningen geven de leerdoelen in stapjes 
weer. Wij geven onderwijs vanuit de pedagogische uitgangspunten van de school. Centraal staat respect 
voor elkaar en naar elkaar. Wij vinden het erg belangrijk dat we de leerlingen waarden en normen 
aanleren. Wij proberen de leerlingen die waarden en normen te leren, die wij als katholieke school 
belangrijk vinden. Wij vinden het erg belangrijk dat iedereen binnen de school deze als prettig en veilig 
ervaart. Men moet zich thuis kunnen voelen in de school. Wij werken aan het bieden van een veilig 
gevoel binnen de school door te zorgen voor duidelijkheid, structuur, rust en regelmaat. Binnen de 
school stellen wij duidelijke grenzen, waarvan we verwachten, dat iedereen deze accepteert en 
respecteert. Vertrouwen is de basis voor ons handelen. 
 
De Petrus Dondersschool wil een school zijn waar leerlingen, leerkrachten en ouders zich prettig en veilig 
kunnen voelen. Door een transparante organisatie te zijn en open te communiceren met elkaar,  
proberen we dit te bereiken. In gesprekken tonen we respect voor de mening van ouders. Wij 
verwachten dit respect ook van ouders te krijgen. In een gesprek zien wij ouders als gelijkwaardige 
gesprekspartners. We proberen door veel in gesprek te zijn met ouders, problemen voor te zijn. Door 
middel van informatiemomenten, koffieochtenden en gesprekken willen we ouders ondersteunen bij 
opvoedkundige problemen die zij thuis ervaren. Zo slaan we een brug tussen de thuissituatie en de 
school.  
 
Door goed op elkaar aan te sluiten wordt het voor de leerlingen duidelijk wat onze verwachtingen zijn 
naar hun toe. We vinden het belangrijk dat ouders niet alleen iets te maken krijgen met school op het 
moment dat het iets minder gaat met hun kind(eren). We willen ouders ook informeren op het moment 
dat het goed gaat met hun leerlingen. Ook het informeren van ouders, over wat we doen met leerlingen 
die meer aankunnen of leerlingen die extra zorg nodig hebben sluit hier op aan. We spreken 
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verwachtingen naar ouders duidelijk uit. Tijdens het eerste gesprek wat ouders voeren met de directie 
worden onze verwachtingen naar ouders toe al besproken. Een aantal keer per jaar informeert ook de 
betreffende groepsleerkracht de ouders over de verwachtingen. Het is belangrijk voor ouders om te 
weten dat betrokken zijn bij de school niet alleen voor de school en de ouders vruchten af kan werpen, 
maar ook voor het kind is dit van groot belang. Op het moment dat leerlingen zien dat hun ouders 
betrokken zijn bij de school, wordt hiermee het signaal afgegeven dat school belangrijk is en dat de groei 
van het kind belangrijk wordt gevonden. We willen dus zoveel mogelijk ouders betrekken bij de 
organisatie. Dit proberen we te doen door laagdrempelige activiteiten aan te bieden die ook voor niet 
Nederlandstalige ouders leuk zijn om te doen. Contact hebben met ouders zien wij als iets waardevols!  
 
Wij werken op de Petrus Dondersschool met het Expliciete Directe Instructiemodel (EDI). EDI geeft de 
leerkracht het gereedschap om met alle leerlingen in het primair onderwijs de leerdoelen te bereiken. 
Door kwalitatief goede instructie en leerlingen actief te betrekken bij de inhoud van de lessen, wordt er 
een grote mate van betrokkenheid gerealiseerd, nemen gedragsproblemen af en neemt de leerwinst toe. 
EDI brengt leerlingen stapsgewijs naar beheersing van de leerdoelen en laat hen zo succes ervaren. De 
leerkracht geeft instructie en controleert door het stellen van vragen voortdurend of alle leerlingen het 
begrijpen. Er wordt denktijd geboden, leerlingen mogen overleggen en er worden willekeurige beurten 
gegeven. Alle leerlingen worden betrokken en doen actief mee tijdens de les.  

3.5 Kwaliteitseisen 

Op de Petrus Dondersschool zijn we elke dag bezig om het onderwijs naar een hoger niveau te tillen. 
Twee jaar geleden zijn we begonnen aan een verbetertraject in samenwerking met 
onderwijsadviesbureau HCO. N.a.v. een onderzoek en lesobservaties is een plan van aanpak opgesteld 
die terugkomt in de jaarplanningen van de school. Ons doel is om de leerlingen meer eigenaarschap te 
geven in hun leerproces, efficiënt maken van de instructie en het effectief inzetten van blokplanningen. 
Collegiale consultaties, coachingsgesprekken en flitsbezoeken behoren bij deze aanpak om het proces te 
waarborgen.  

3.5.1 Aanbod 

Op onze school gebruiken we eigentijdse methodes die voldoen aan de kerndoelen (zie 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2006/04/28/kerndoelenboekje). De methodes 
worden bij de hoofdvakken integraal gebruikt door de leraren en daar waar nodig aangevuld met extra 
stof. Voor de toetsing van de leerstof maken we gebruik van methode-onafhankelijke (Cito) en 
methodegebonden toetsen. Ten aanzien van leerstofaanbod hebben we de volgende ambities 
vastgesteld:  
1. Onze methodes voldoen aan de kerndoelen;  
2. Wij gebruiken voor Taal en Rekenen methodegebonden toetsen;  
3. Het leerstofaanbod vertoont een doorgaande lijn; 
4. Het leerstofaanbod komt tegemoet aan relevante verschillen;  
5. Het leerstofaanbod voorziet in de ondersteuning van de sociaal-emotionele ontwikkeling; 
6. De school besteedt aandacht aan actief (goed) burgerschap;  
7. Het leerstofaanbod voorziet in het gebruik leren maken van ICT;  
8. Het leerstofaanbod voorziet in aandacht voor intercultureel onderwijs;  
9. Het leerstofaanbod bereidt leerlingen voor op het vervolgonderwijs. 
In hoofdstuk 5 Onderwijskundig beleid komt het aanbod verder aan bod. 

3.5.2 Zicht op ontwikkeling 

De school verzamelt vanaf binnenkomst met behulp van een leerling- en onderwijsvolgsysteem 
systematisch informatie over de kennis en vaardigheden van haar leerlingen. Voor de kennisgebieden 
taal en rekenen/wiskunde gebeurt dit vanaf groep 3 met betrouwbare en valide toetsen die tevens een 
indicatie geven van de bereikte referentieniveaus. Op de Petrus Dondersschool gebruiken we Cito en 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2006/04/28/kerndoelenboekje
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Kijk! om de leerlingen te volgen. Elk half jaar volgt een schoolanalyse, waarbij gekeken wordt welke 
acties uitgezet dienen te worden om de resultaten te verbeteren. Dit gebeurt a.d.h.v. gesprekken met 
het team. Ook wordt hier het bestuur en de kwaliteitsbeheerder bij betrokken om de school handvatten 
te geven. Leerkrachten gebruiken blokplanningen om klassikaal de leerlingen per blok voor taal en 
rekenen in kaart te krijgen. Voor de leerlingen die op een andere manier mee moeten komen in de klas 
worden OPP’s (ontwikkelingsperspectief) geschreven.  

3.5.3 Didactisch handelen 

De kwaliteitseisen met betrekking tot het didactisch klimaat wordt gerealiseerd doordat leerkrachten de 
leerlingen in staat stellen tot leren en ontwikkelen. Door het maken van analyses, blokplanningen en 
didactisch handelingsplannen wordt bekeken hoe de leerkracht de leerling het beste kan begeleiden. 
Door het inzetten van het EDI-model zorgen de leerkrachten dat de leerlingen optimaal betrokken zijn, 
zie hoofdstuk 2.3. De komende vier jaar willen wij binnen het onderwijs bij ons op school dat leerlingen 
eigenaar worden van hun eigen leerproces. Om dit te kunnen, heeft elk kind een portfolio. Wij willen dat 
leerlingen zich vergelijken aan de hand van hun eigen norm. Dit houdt in dat elke stap binnen het 
leerproces van een kind belangrijk is. Een kind leert door het werken met een portfolio om trots te zijn 
op elke stap die het heeft gezet. Het proces binnen het leren is dus belangrijker dan het resultaat. Een 
kind maakt zo de eigen groei inzichtelijk en hierdoor ontstaat zelfvertrouwen en intrinsieke motivatie.  
De leerkracht neemt hierbij een coachende rol in. Door het geven van procesgerichte feedback in de 
lessen, kan een kind tot de volgende leerstap komen.  De communicatie tussen leerkracht en kind en 
leerlingen onderling is daarom van essentieel belang.  
Het kind brengt zijn of haar voortgang zelf in beeld bij de ouders, door dit toe te lichten in de ouder – 
kind gesprekken. De komende twee jaar zal dit gesprek nog een combinatie zijn van een portfolio –en 
rapportgesprek, hierin is de leerkracht de procesbewaker, waardoor het kind zelf op zijn leerproces 
reflecteert. De cito-grafieken zijn hier ook een onderdeel van.  
 
Binnen de LKP lessen wordt het kind aangesproken op verschillende talenten. Deze zijn belangrijk bij de 
vorming van de eigen identiteit. Leerlingen ontwikkelen in deze lessen andere competenties en 
vaardigheden. Ook deze kunnen inzichtelijk worden gemaakt in het portfolio. Leerlingen mogen hierin 
zelf aangeven waar zij trots op zijn en waar hun talent ligt.  

3.5.4 (Extra) ondersteuning 

Voor leerlingen die structureel een onderwijsaanbod nodig hebben op een ander niveau dan de 
leeftijdsgroep, biedt de school een passend onderwijsaanbod, ondersteuning en/of begeleiding, 
gebaseerd op de mogelijkheden van de desbetreffende leerlingen. Dit wordt beschreven in een OPP 
(ontwikkelingsperspectief). Het aanbod, de ondersteuning en/of de begeleiding zijn gericht op een 
ononderbroken ontwikkeling van de leerling. De school evalueert periodiek of het aanbod het gewenste 
effect heeft en stelt de interventies zo nodig bij. Zie het schoolondersteuningsprofiel in de bijlage voor de 
exacte uitvoering van de extra ondersteuning op de Petrus Dondersschool.  

3.5.5 Samenwerking 

De school werkt samen met voorschoolse voorzieningen en voorgaande scholen door informatie over 
leerlingen in achterstandssituaties uit te wisselen en het onderwijs in een doorgaande leerlijn te 
realiseren. We hebben warme overdrachten met onze samenwerkingspartner vanuit Stichting 
Kinderspeelzaal; de Peutergaarde. Ook met het DAK kinderopvangcentra zijn overdrachten en natuurlijk 
alle andere voorschoolse voorzieningen en scholen waar leerlingen eerder hebben gezeten. De 
overdracht gebeurt doorgaans via de intern begeleider. Ook de directeur of de leerkracht heeft contact 
met een voorgaande school of voorschoolse opvang. Voornamelijk bij de overdracht tussen peuters en 
kleuters is er contact tussen de leerkrachten en de pedagogisch medewerkers. Dit geeft ons voldoende 
informatie om de lesstofaanbod zo goed mogelijk af te stemmen op het kind. Voor extra ondersteuning 
werken we samen met adviseurs van het SPPOH. 
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3.5.6 Toetsing en afsluiting 

Alle leerlingen in leerjaar 8 maken een eindtoets. Tijdens de schoolperiode maken ze toetsen van Cito, 
waarmee in elk geval de kennis en vaardigheden op het terrein van Nederlandse taal en rekenen en 
wiskunde worden gemeten. De leraren nemen de toetsen af conform de voorschriften. Bij de kleuters 
wordt Kijk! als observatiesysteem ingezet en besproken met de ouders. Met de ouders zijn er per jaar in 
ieder geval vier gesprekken; welkomst-, voortgangs, eerste rapport en tweede rapportgesprekken. In 
groep 7 krijgen de leerlingen een voorlopig advies. In groep 8 wordt het definitieve advies meegegeven.  

3.5.7 Veiligheid 

De school zorgt voor de sociale, fysieke en psychische veiligheid van de leerlingen in en om de school 
gedurende de schooldag. Dit blijkt onder andere uit de beleving van de veiligheid en het welbevinden 
van leerlingen. De school monitort dit ten minste jaarlijks aan de hand van een veiligheidsmonitor onder 
de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 vanuit Scholen met succes. De Petrus Dondersschool heeft een 
sociaal veiligheidsbeleid dat terug te vinden is in een map in de directiekamer. Dit is een losstaand 
document waarin alle processen en procedures rondom het welbevinden en de veiligheid van de 
leerlingen, ouders en teamleden beschreven staat. Er zijn twee vertrouwenspersonen ingeschakeld om 
leerlingen op te vangen die zich onveilig voelen als het gaat om pesten en voor de coördinatie tegen het 
pesten. 

3.5.8 Pedagogisch klimaat 

De school heeft een ondersteunend pedagogisch klimaat. De sfeer in de groep en in de school noemen 
wij het pedagogisch klimaat. Als dat klimaat goed is, gaat het kind in de regel graag naar school, komt het 
op elk gebied beter tot zijn recht en kan het zich beter ontplooien. Het kind moet zich dus op zijn gemak 
voelen in de groep, zowel bij de leerkracht als bij de medeleerlingen. Omdat we aan een positief 
pedagogisch klimaat bijzonder veel waarde hechten, werken wij hier voortdurend aan. Een belangrijk 
onderdeel is het besef van waarden en normen en het creëren van een goede sfeer. Hier wordt in de 
groep zowel ad hoc als planmatig aan gewerkt. Belangrijke aspecten daarbij zijn: 

 elkaars mening respecteren; 
 naar elkaar luisteren; 
 zorg en verantwoordelijkheid dragen voor de omgeving en elkaars eigendommen; 
 niet tolereren van agressief gedrag (zowel lichamelijk, verbaal als non-verbaal); 
 afspraken maken en nakomen (consequenties aanvaarden voor je eigen gedrag); 
 elkaar (voort-)helpen. 

 
Bovendien hebben we hiervoor een leerlingvolgsysteem (Viseon), zodat we de individuele leerling en de 
hele groep op sociaal-emotioneel gebied goed in beeld hebben. Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot 
het volgen van een sociale vaardigheidstraining (Rots en water). Deze is bedoeld voor leerlingen, die op 
het gebied van sociaal-emotioneel welzijn specifieke ondersteuning en training nodig hebben. 

3.5.9 Resultaten 

De school behaalt met haar leerlingen leerresultaten die in overeenstemming zijn met de gestelde norm. 
Dit is nog niet het geval op de Petrus Donders en wordt d.m.v. het verbetertraject ook hard aan gewerkt 
om deze resultaten hoger te krijgen. De aankomende twee jaar zal de focus van de school ook 
voornamelijk op de borging van dit traject blijven zitten. We zijn o.a. bezig om de eigenaarschap bij de 
leerlingen te verhogen, de instructie effectiever te maken a.d.h.v. het EDI-model, inzetten van 
portfolio’s, opzetten van voortoetsen, een leerrijke en taalrijke omgeving te maken, hoge verwachtingen 
uit spreken naar de leerlingen en effectiever inzetten van handelingsplannen door gebruik te maken van 
blokplanningen. De gestelde norm is nog niet behaald, maar de vaardigheidsgroei is wel degelijk 
zichtbaar na twee jaar verbetertraject. We zien t.o.v. het landelijk gemiddelde een hogere 
vaardigheidsgroei terug in de resultaten van de E-toets vorig schooljaar t.o.v. het de M-toets dit 
schooljaar. 
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3.5.10  Kwaliteitszorg  

Het bestuur en de school hebben een stelsel van kwaliteitszorg ingericht en verbeteren op basis daarvan 
het onderwijs. Wanneer alle activiteiten rond kwaliteitszorg, die gericht zijn op beheersing, bewaking en 
verbetering van de kwaliteit met elkaar in samenhang worden gebracht is er sprake van 
kwaliteitsmanagement. Daartoe staan de volgende vijf vragen centraal: 

 Doen we de goede dingen? 

 Doen we de goede dingen goed? 

 Hoe weten we dat? 

 Vinden anderen dat ook? 

 Wat gaat de school nu doen? 
 
Door deze cyclus van vragen te doorlopen op alle beleidsterreinen via de Kwaliteitsmatrix van de 
Laurentius Stichting, waarin de hoofdvragen omtrent kwaliteitszorg afgezet worden tegen de 
hoofdvragen van het waarderingskader van de inspectie, n.l. onderwijsproces, schoolklimaat, 
onderwijsresultaten en kwaliteitszorg, wordt systematisch gewerkt aan de kwaliteit van het onderwijs. 
Hierdoor is kwaliteitsmanagement een systematisch, planmatig en cyclisch proces en wordt er in vier 
fasen toegewerkt naar verankering van strategisch kwaliteitsmanagement in de organisatie van de 
school en de stichting, zie onderstaand figuur vanuit de handreiking bovenschoolse kwaliteitszorg van de 
PO Raad (juni 2016).  
 

 
De kwaliteitszorg vanuit de Laurentius Stichting wordt beschreven in de bijlage strategisch 
kwaliteitsmanagement. Op dit moment bevindt de school zich in de eerste en tweede fase. Onze 
activiteiten vinden incidenteel plaats, maar worden sinds dit schooljaar in een jaarplan cyclisch 
weergegeven. Dit cyclisch proces word via het PDCA-model uitgezet. We zullen hier echter nog meer op 
moeten monitoren en evalueren hoe het staat met de afgesproken activiteiten. Het onderling in verband 
brengen van de kwaliteitszorg zal zich gaan uiten als alle beleidsdocumenten op de Petrus Dondersschool 
ook daadwerkelijk dezelfde doelrealisatie vormen. Daarna zullen de activiteiten steeds strategischer 
moeten worden ingezet om bij te dragen aan een doelrealisatie. Hiermee hanteer je het strategische 
kwaliteitsmanagement. Door het opzetten van een doelenbord waar het jaarplan zichtbaar staat 
uitgeschreven, acties gekoppeld zijn aan teamleden en evaluatiemomenten cyclisch terugkomen zullen 
we dit uiteindelijk ook met de school bereiken.  
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3.5.11  Kwaliteitscultuur 

Het bestuur handelt volgens de code goed bestuur en legt uit wanneer het daarvan afwijkt. Deze 
handelwijze leidt tot een integere en transparante organisatiecultuur. Iedere betrokkene werkt vanuit 
zijn eigen rol aan de verbetering van de onderwijskwaliteit. De Laurentius Stichting kent als statutair 
vastgelegde organen een College van Bestuur en een Raad van Toezicht. Basis voor de structuur en 
inrichting van de organisatie is de ‘Code Goed Bestuur in het primair onderwijs’ (zie bijlage). De Raad van 
Toezicht ziet toe op de naleving van voornoemde code.  

3.5.12  Verantwoording en dialoog 

Het bestuur en de scholen hebben tegenspraak georganiseerd. Dit gebeurt in ieder geval door de ouders 
en het personeel te betrekken bij beleids- en besluitvorming. D.m.v. het organiseren van 
teambijeenkomsten, studiedagen en MR-bijeenkomsten hebben het personeel als ouders inspraak op de 
beleid- en besluitvormingen van de school.  

3.6 Jaarplan   

In onze jaarplannen vertalen we deze lange termijn doelen in kleinere stappen tot een SMART opgesteld 
uitvoeringsplan.  
SMART staat voor: 
Specifiek 
Meetbaar 
Acceptabel 
Realistisch 
Tijdgebonden 
 
Per onderdeel wordt in de jaarplannen niet alleen het onderwerp weergegeven, maar ook het specifieke 
doel, de route om het doel te bereiken, het tijdspad waarbinnen het doel bereikt zal moeten worden en 
wie er verantwoordelijk is voor de uitvoering van taken die naar het doel zullen leiden. Ten slotte wordt 
aangegeven hoe het uiteindelijke doel bereikt is. Aan het eind van het traject zal geëvalueerd worden of 
dit gelukt is.  
 
Door ontwikkeltrajecten SMART te formuleren, wordt zowel de uitvoering als de beoordeling van 
resultaten veel gemakkelijker. We weten vooraf specifiek wat we willen bereiken. We formuleren onze 
doelen realistisch. Er is draagvlak voor deze doelen bij de betrokken personen. We kunnen achteraf 
nagaan of het doel bereikt is, binnen een vooraf vastgestelde tijd. Ook stellen we vooraf vast welke 
succescriteria we hanteren om achteraf te kunnen vaststellen of het doel bereikt is. Door deze laatste 
toevoeging wordt het plan van aanpak niet alleen een instrument om kwaliteit te verbeteren, maar ook 
een instrument om kwaliteit te meten.  

3.7 Kwaliteitscyclus 

In onze jaarplannen werken we bij ieder onderdeel volgens de cyclus Plan-Do-Check-Act. 
 
In de eerste fase (Plan) bepalen we de kwaliteit die we willen bereiken, meten we de kwaliteiten die we 
nu hebben en maken we plannen hoe we van de huidige situatie naar de gewenste situatie kunnen 
komen. Deze plannen worden SMART opgesteld, waarbij we er goed op letten ook tussentijdse 
evaluaties in te plannen en mogelijkheden tot eventuele bijstelling, mocht de tussentijdse evaluatie daar 
aanleiding toe geven. 
 
In de tweede fase (Do) voeren we de gemaakte planning uit. Tijdens dit uitvoeringsproces vindt 
voortdurend trajectbewaking plaats, veelal door de directie van de school. Ook de 
medezeggenschapsraad speelt hier een belangrijke rol in. Trajectbewaking betekent dat er voortdurend 
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bewaakt wordt dat de verschillende fases van de kwaliteitsbewaking continu en cyclisch uitgevoerd 
worden.  
 
In de derde fase (Check) controleren we, via een tussentijdse evaluatie, of we met onze planning nog wel 
op de goede weg zitten. 
 
Bij de vierde fase (Act) volgt eventueel (afhankelijk van de uitkomst van de Check-fase) een bijstelling in 
de planning.  
 
Daarmee zijn we dus automatisch weer uitgekomen bij fase 1 (de Plan-fase) en wordt de cyclus opnieuw 
doorlopen. 

3.8 Vastlegging en borging 

Om ervoor te zorgen dat, ook na uitvoering van de jaarplannen, de behaalde kwaliteit gewaarborgd blijft, 
zal elke definitief vastgestelde beleidsregel worden vastgelegd in een beleidsplan. Hierin staat, na afloop 
van het proces, weergegeven welke werkwijzen de school volgt om de onderwijskwaliteit te behalen en 
te behouden. 

3.9 Leerkrachtgedrag 

Bij bepaald beleid hoort een bepaald leerkrachtgedrag. Dit gedrag is deels vastgelegd in de wet op de 
beroepen in het onderwijs. In deze wet worden de bekwaamheidseisen van leerkrachten beschreven. 
Verder regelt de wet dat scholen beleid ontwikkelen voor het onderhouden van de bekwaamheid van 
hun personeel. De in de wet verwoorde verantwoordelijkheden van de leraar zijn samen te vatten door 
vier beroepsrollen te onderscheiden: de interpersoonlijke, de pedagogische, de vakinhoudelijke & 
didactische en de organisatorische rol. Deze beroepsrollen worden vervuld in vier typen situaties die 
kenmerkend zijn voor het beroep van de leraar: het werken met leerlingen, met collega's, met de 
omgeving van de school en aan zichzelf. Bij dat laatste gaat het om het werken aan de eigen 
professionele ontwikkeling.  
 
In ons scholingsbeleid is beschreven hoe de leerkrachten gemotiveerd en ondersteund worden bij het 
werken aan de eigen professionele ontwikkeling. De ontwikkeling kan plaatsvinden op teamniveau 
(teamontwikkeling) en op individueel niveau. Deze ontwikkelingen zullen altijd plaats vinden in het 
verlengde van de eerder beschreven doelen van de school.  

3.10 Verantwoording 

Wij leggen regelmatig verantwoording af over de kwaliteit van de school. 
 
Uitslagen van kwaliteitsmetingen 
Van de uitkomsten van de vragenlijsten voor ouders en leerlingen van de kwaliteitsmeter Scholen met 
succes brengen we verslag uit aan het team, de ouders, de leerlingen, het bestuur en de 
medezeggenschapsraad. Van de resultaten van de vragenlijst voor personeel brengen we verslag uit aan 
het team, het bestuur en de medezeggenschapsraad. Van de resultaten van de zelfevaluatie voor 
personeel brengen we verslag uit aan het team, het bestuur en de medezeggenschapsraad. 
 
Jaarplannen 
In onze jaarplannen evalueren wij maandelijks de voortgang van de ontwikkelingen. Deze evaluaties 
worden steeds gedeeld met het team, het bestuur en de medezeggenschapsraad. Aan het einde van het 
(school-)jaar evalueren wij in ons jaarplan of de door ons nagestreefde doelen zijn behaald. Ook deze 
evaluatie wordt gedeeld met het team, het bestuur en de medezeggenschapsraad. 
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Jaarverslag en schoolgids 
In het jaarverslag leggen wij verantwoording af over het door ons gevoerde beleid en de door ons 
behaalde resultaten. Zo wordt het resultaat van alle ontwikkeltrajecten die in het afgelopen jaar centraal 
hebben gestaan benoemd. Ook worden de geplande trajecten voor het komende schooljaar bekend 
gemaakt. Deze verantwoording wordt jaarlijks opgenomen in de schoolgids. 
 
Schoolplan 
Bij de afsluiting van het schoolplan evalueren wij of de door ons benoemde lange termijn doelen zijn 
behaald. Wij doen hiervan verslag in het nieuwe schoolplan dat vervolgens geschreven wordt. 
 
Verslagen van de inspectie 
De jaarlijkse beoordeling door de inspectie mondt uit in een verslag. De verslagen zijn ter inzage 
beschikbaar op de website van de inspectie www.owinsp.nl.  
 
Beleidsvoornemens: 

 Missie/ visie meer uitdragen in de school 

 Op orde hebben van het kwaliteitshandboek 

 Kwaliteitsmatrix op orde hebben 

 Borgen concept voor aankomende twee jaar 

 Ouderbetrokkenheid vergroten 

 EDI verder ontwikkelen 

 Zicht op ontwikkeling beter in kaart krijgen 

 LKP-vakdocenten didactisch sterker maken 

 Ontwikkelingsperspectief makkelijker inzetbaar maken 

 Betere doorgaande lijn tussen onderwijs- en opvang 

 Hogere verwachtingen uitspreken naar de leerlingen 

 Resultaten verhogen 

 Kwaliteitszorg strategischer inzetten en zorgdragen voor doelrealisatie 

 Borgen van het verbetertraject 

http://www.owinsp.nl/
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4 Tevredenheidspeiling 

Om de tevredenheid te meten onder leerlingen, ouders en personeelsleden hebben we een 
kwaliteitssysteem van Scholen met succes gebruikt. De peilingen zijn gebaseerd op het INK model, de 
kenmerken van de effectieve schoolbeweging en het SERVQUAL-model voor service, kwaliteit en 
klantgerichtheid. De gegevens van de leerlingen m.b.t. sociale veiligheid wordt doorgestuurd naar de 
inspectie.  
 
Leerresultaten 
Met de uitslagen van de toetsen in ons leerlingvolgsysteem, maken wij regelmatig, maar ten minste twee 
keer per jaar, een uitgebreide analyse van de leerresultaten op schoolniveau.  
 
Inspectie 
Jaarlijks worden we door de inspectie beoordeeld naar aanleiding van een vragenlijst of een bezoek. 
Deze beoordeling mondt uit in een verslag, welke ons aanknopingspunten biedt voor verbetering van 
kwaliteit. De verslagen zijn ter inzage beschikbaar op de website van de inspectie www.owinsp.nl. 

4.1 Uitkomst input kwaliteitsmeting  

In december 2018 is een kwaliteitsmeting gehouden onder de leerlingen, ouders en het personeel 
omtrent de bevindingen over de school. De rapportage van deze meting is in februari 2019 besproken 
met het team en zal op 9 april worden besproken met de MR. Het team heeft een rangschikking gemaakt 
op basis van positieve-, aandachts- en actiepunten. Deze input geeft een globaal beeld van de meting en 
welke acties we als school gaan ondernemen om van de zeven een acht te maken.   

4.1.1 Positieve punten  

Leerlingen:  
 Veiligheid in de klas  
 Leerlingen leren problemen op te lossen  
 Gebouw ziet er mooi uit  
 Duidelijke regels  
 Leerlingen voelen zich veilig binnen de school  
 Leerkrachten   
 Leerkrachten zijn aardig en leggen goed uit  

 
Ouders:  

 Kernwaarde plezier  
 Duidelijkheid m.b.t. schoolregels  
 De huidige schooltijden  
 Luisterend oor voor ouders  
 Leerkrachten worden op waarde geschat  
 Deskundigheid, inzet en enthousiasme leerkracht  
 Goede informatievoorziening  
 Aandacht voor creatieve vakken  

 
Personeel:  

 Goede samenwerking, ook met externen v.w.b. het begeleiden van leerlingen  
 Goede sfeer; personeel gaat met plezier naar het werk en voelt zich veilig genoeg om problemen 

bespreekbaar te maken  
 Duidelijke schoolregels  
 Contact met de leerlingen  
 LKP  

http://www.owinsp.nl/
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 Hoge score met fulltimers  
 Tevreden over het beleidsmatig werken aan de ontwikkeling van de school en over het werken 

aan de visie en missie van de school  

4.1.2  Aandachtspunten  

Leerlingen:  
 “Pesten” en uitschelden  
 Onveilig voelen -> bedreiging, fysiek geweld van medeleerlingen  
 De (on)rust in de klas  
 Leerlingen voelen zich moe  
 Leerlingen vervelen zich  
 Waardering Rekenen/taal  
 Hygiëne  
 Ontevredenheid over spreekbeurten en bespreken van toetsantwoorden  
 Buitenkant schoolgebouw  

 
Ouders:  

 Hygiëne  
 Ondersteuningsbehoeften leerlingen  
 Opvang bij afwezigheid leerkracht  
 Pestgedrag binnen de school  
 Aandacht voor normen en waarden  
 Sociaal-emotionele ontwikkeling  
 Levensbeschouwing en/of godsdienst  
 Informatievoorziening over de school  
 Gaan niet naar ouderavonden of open dagen  
 Ouders praten over het algemeen niet enthousiast over de school  
 Veiligheid op weg naar school  

 
Personeel:  

 Hygiëne   
 Sanitaire voorziening personeel  
 Werkdruk  
 Aanpak ordeproblemen en begeleiding gedragsproblemen  
 Ouderbetrokkenheid  
 Mogelijkheden voor leerlingen die meer kunnen/willen  
 Vergaderingen, planningen, besluiten en gemaakte afspraken  
 Vervanging bij ziekte  
 Schoolverzuim en te laat komen  
 Eventueel vertrek (50%)  

4.1.3 Actiepunten  

 
Leerlingen:  

 WC-commissie van DVS per gang - duidelijke afspraken toiletbezoek – instructie en 
bewustmaking algehele hygiëne en netheid in de klas  

 Onrust in de klas: leerkrachtgedrag onder de loep nemen, wat kan de leerkracht hieraan 
bijdragen - duidelijke regels over verwachting en gedrag van leerlingen – consequenties vanuit 
leerkracht   

 Antipestprotocol vaker onder de aandacht brengen  
 Het nabespreken van sociogrammen en Viseon structureel laten plaatsvinden  
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 Tevredenheid taal/rekenen: leerkracht polst bij leerling hoe ze hierin staan; vanuit welk 
standpunt  

 Zorgen voor meer veiligheid in vrije situaties  
 Vertrouwenspersoon meer zichtbaar in de school i.v.m. pesten  
 Gesprek aangaan met leerlingen over waarom leerlingen moe zijn en zich vervelen - andere 

manier van lesgeven (denk aan thematisch onderwijs)  
 
Ouders:  

 Groepsdoorbrekend werken = werkdrukverlagend, beter voor de OPP-leerlingen  
 Duidelijke afspraken toiletbezoek – instructie en bewustmaking algehele hygiëne en netheid  
 Pestprotocol vaker onder de aandacht brengen en sneller inzetten; alle geluiden serieus nemen  
 Betere informatievoorziening omtrent sociaal-emotionele ontwikkeling binnen DVS. Uitslagen 

van Viseon en sociogrammen ook met de ouders bespreken  
 Integreren Social Schools en het belang ervan naar ouders blijven benoemen - voor ouders die 

niet digitaal zijn een aparte manier van informatievoorziening verzorgen  
 Dragen we de katholieke identiteit duidelijk genoeg uit? Achterhalen welke ouders ontevreden 

zijn  
 Met ouders in gesprek gaan waarom ze niet naar informatieavonden/dagen willen komen  
 Verlaging van de snelheid rondom de school – ouders bewust maken d.m.v. nieuwsbrieven hoe 

zich (en hun leerlingen) te gedragen in drukke verkeerssituaties  
 
Personeel:  

 Zelf vaker de wc-borstel door de personeelstoilet halen – evt. leerkrachtentoilet op 1ste en 
tweede etage   

 Huidig gedragsprotocol moet consequenter gehandhaafd worden en bijgesteld met eenduidige 
consequenties die door de leerkracht aan de leerling wordt opgelegd (denk aan niet meedoen 
met gym, overschrijven studieboek, in overleg met ouders nablijven na school)   

 Afspraken omtrent te laat komen en hoe kom je dan de klas binnen, schoolbreed invoeren met 
eventuele consequenties voor het niet nakomen van deze afspraken  

 Eerder jaarplanning in orde en goed nakijken dat er niet te veel afspraken in één week worden 
gemaakt; onderwerp ‘werkdruk’ regelmatig laten terugkomen in team overleggen en evalueren  

 Inzetten Social Schools  
 Afspraken en besluiten op papier zetten op zo’n manier dat deze ook zijn terug te vinden en 

nageleefd worden.  
 Personeelsbehoud: wat is je beweegreden om te blijven of weg te gaan. Goed in kaart 

houden en neem de directie mee als je van plan bent om op een andere school te solliciteren  
  
De responspercentage vanuit de ouders is 22% geweest. Dit is relatief aan de lage kant. Bij een volgende 
meting zouden we graag een hoger percentage willen nastreven om een zo goed mogelijk beeld te 
krijgen. Vanuit alle rapportages scoren we als school gemiddeld een 7,4. Dat is een mooi cijfer en gelijk 
een mooi uitgangspunt hoe we van deze 7 een 8 kunnen maken. De rapportage van deze meting is in 
februari 2019 besproken met het team en in april 2019 besproken met de oudergeleding van de MR.  
 
De hygiëne zal nauwlettender in de gaten worden gaten gehouden en er zullen duidelijkere afspraken 
worden gemaakt met de leerlingen m.b.t. het toiletbezoek. Met de aanstelling van Patrick als conciërge 
sinds dit schooljaar hebben we hier nu ook extra aandacht voor. De ondersteuningsbehoeften van de 
leerlingen zal worden opgepakt. We streven naar een betere informatievoorziening omtrent sociaal-
emotionele ontwikkeling binnen de Vreedzame School. Ook uitslagen van sociaal- emotionele testen 
zullen met de ouders worden besproken. Pestgedrag zal eerder worden opgemerkt, waarbij de 
consequenties en het pestprotocol moet worden ingezet. Hier is de aandacht voor de normen en 
waarden (o.a. de schoolregels) een uitgangspunt. De informatievoorziening vanuit school wordt 
gaandeweg steeds beter. Na de maandelijkse nieuwsbrief wordt sinds een aantal maanden deze Social 
Schools app steeds meer gebruikt door alle personeelsleden. We gaan het gebruik van deze app na een 
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aantal maanden met elkaar evalueren. De veiligheid naar school is ook een prioriteit vanuit de ouders en 
de school. Ouders van de Petrus Donders en de Erasmus hebben voor elkaar gekregen dat er een 
zebrapad komt tussen de brug van de school en het winkelgebied. We hopen dat hiermee de veiligheid 
meer wordt gewaarborgd. Gesprekken met de gemeente om de veiligheid nog meer te kunnen 
garanderen lopen nog. 

4.2 Sterkte- zwakteanalyse 

In de sterkte- zwakteanalyse beschrijven we onze sterke punten, onze minder sterke punten, de kansen 
die we in de toekomst zien en de bedreigingen die we verwachten. 
 
In het kader van ons nieuwe schoolplan zien we voor de komende vier jaar een aantal kansen (intern en 
extern) en bedreigingen (intern en extern) voor wat betreft de school, het personeel en de leerlingen. 
We willen daarmee nadrukkelijk rekening houden in ons beleid en onze beleidskeuzen. 
 

Sterkte kanten school De aangeboden leerinhouden bereiden de leerlingen goed voor op 
het vervolgonderwijs en de samenleving. 
De school werkt met een specifiek programma gericht op een veilige 
leer- en werkomgeving. Alle teamleden zijn getraind om aan de 
Vreedzame school aanpak uitvoering te geven. 
Veel aandacht binnen de school voor leerlingen met een taal- / 
leerachterstand. De zorgstructuur is toereikend voor vrijwel alle 
leerlingen. 
De school biedt alle leerlingen dagelijks een pakket van leer- en 
ervaringsactiviteiten aan binnen een verlengde schooldag. Dit heet 
het Leerkransenprofiel. 
Gemotiveerd en betrokken team dat meedenkt en meehelpt om de 
school te verbeteren 
De vaardigheidsgroei vanuit de Cito zit boven het landelijk 
gemiddelde 

Zwakte kwanten school De school streeft naar het optimaliseren van adequaat handelen ten 
behoeve van  onderwijsbehoeften van leerlingen. 
De school streeft naar het beter optimaliseren van de effectieve 
leertijd. 
Resultaten onder de inspectieondergrens 
Leeropbrengsten en trends daarin meer betrekken bij het verbeteren 
van het onderwijsaanbod. 

Kansen Samenwerking BBS voor de wijk 
Expertise binnen het team benutten 
Ouderbetrokkenheid 

Bedreigingen Personele mutaties waardoor verworven expertise dreigt verloren te 
gaan 

 
Onze ambities zijn rechtstreek terug te leiden naar de thema’s vanuit het Laurentius strategisch 
beleidsplan namelijk #onderwijs, #leerling en #leerkracht. 
 
 Beleidsvoornemens: 

 Betere hygiëne in de school  

 Meer en duidelijke informatievoorziening m.b.t. school gerelateerde zaken 

 Sociale veiligheid beter uitdragen a.d.h.v. het pestprotocol 

 Omgeving schoolveiligheid meer garanderen 

 Resultaten verder omhoog krijgen en behouden van de huidige vaardigheidsgroei 
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5 Evaluatie voorgaande schoolplan 

In dit hoofdstuk evalueer ik m.b.v. het tabel op de volgende bladzijde op het voorgaande schoolplan van 
2015-2019. Op hoofdlijnen wordt aangegeven of de opgestelde verbeterpunten behaald zijn of waarom 
ervoor gekozen is om deze punten bij te stellen.  
 

Thema Verbeterpunt Evaluatie 

Sociaal- emotionele 
ontwikkeling 

Borgen van de Vreedzame School aanpak De Vreedzame School is doorleefd in 
het gebouw. We uiten dit door 
aandacht te besteden aan de 
methodelessen, gedragsregels 
gezamenlijk op te stellen, gezamenlijk 
zorg te dragen voor de omgeving, 
vreedzame thematweeweekse op te 
stellen en we zijn een Vreedzame Wijk 
gestart waarbij verschillende 
organisaties en scholen in de wijk hun 
handtekening hebben gezet.  

Inzetten op het vergroten van de kennis 
en vaardigheden op het gebied van 
gedragsproblemen. 

Deze aanpak is d.m.v. het team 
gedragen en opgestelde gedrags- en 
time-out protocol uitgewerkt en zijn we 
met elkaar over in gesprek gegaan. We 
zullen eerder en consequenter acteren 
op ongewenst gedrag en hier 
consequenties aan geven. 

Leerstofaanbod De school heeft de onderwijsbehoeften 
van de leerlingen m.b.t. Nederlandse taal 
deugdelijk in kaart gebracht en gekoppeld 
aan een analyse, conclusies en 
(uitgevoerde) interventies. 
De school met een substantieel aantal 
leerlingen met een leerlinggewicht biedt 
bij Nederlandse taal leerinhouden aan die 
passen bij de onderwijsbehoeften van 
leerlingen met een taalachterstand. 

De onderwijsbehoeften hebben we nog 
niet duidelijk in kaart gebracht. Er 
gebeurt wel veel in de klassen m.b.t. 
ondersteuning van het lezen en de 
woordenschat. Echter is hier geen 
concreet beleid opgeschreven. Dit 
wordt aankomende jaar opgepakt 
samen met het team.  

De school beschikt over een 
meerjarenoverzicht m.b.t. de leerlingen 
met een eigen leerlijn (leerlingen met een 
specifieke behoefte). 

Dit is uitgeschreven in het zorgoverzicht 
die de intern begeleider (interim) heeft 
gemaakt. 

Taalleesonderwijs Borging en verdere implementatie van de 
aanpak Zien is Snappen in de groepen 1-4, 
De Bovenkamer in de groepen 5-8 en 
Woorden in Prenten in de onderbouw. 

We zijn in 2017-2018 gestart met het 
verbetertraject. Zien is Snappen en de 
Bovenkamer is door enkele docenten 
opgepakt, maar bewust niet teambreed, 
aangezien de focus vooral heeft gelegen 
op het inzetten van EDI en de 
eigenaarschap bij de leerlingen.  
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Het verhogen van het technisch 
leesniveau en leesmotivatie. 

Elke groep heeft in ieder geval een 
kwartier tot half uur lezen dagelijks op 
het lesprogramma staan. Ook wordt 
Bouw! als leesondersteuning gebruikt in 
verschillende groepen.  
 
 

Rekenen Vroegtijdig signaleren en reageren bij 
rekenproblemen.  
Het proactief koppelen van de leer- en 
ontwikkelingslijnen aan specifieke doelen 
om onze ambities aan te geven ten 
aanzien van het te behalen 
rekenresultaat. 

Onder begeleiding van het HCO wordt 
het rekenplan opgesteld om structuur 
en richtlijnen te bieden a.d.h.v. het 
rekenonderwijs. Deze wordt in het 
nieuwe schooljaar besproken met het 
team.  

Didactisch handelen De leerlingen zijn actief betrokken bij de 
onderwijsactiviteiten. 
De leraren hanteren het model Directe 
Instructie. 

Door het verbetertraject zijn deze twee 
onderwerpen de afgelopen twee jaar 
behandeld tijdens studiedagen met het 
team. We zien dat door deze aanpak de 
vaardigheidsgroei van de leerlingen 
omhoog is gegaan. Het DIM-model is 
gewijzigd in het meer efficiënte en tot 
verbeelding sprekende EDI-model en 
wordt toegepast in de klassen.  

Gebruik leertijd De leerkrachten maken efficiënt gebruik 
van de geplande onderwijstijd 

Hier is veelvuldig aandacht aan besteed 
tijdens de studiedagen en in 
persoonlijke gesprekken met 
onderwijsadviseurs van het HCO.  

Afstemming Het groepsplan en de dag- en/of 
weekplanning verheldert wanneer wie 
(welke groepje) (extra) instructie krijgt 

Dit wordt toegepast in de huidige 
groepsplannen en blokplanningen 

De leraren stemmen de 
verwerkingsopdrachten af op verschillen 
in ontwikkeling tussen de leerlingen. 

Dit wordt toegepast 

Het groepsplan en de dag- en/of 
weekplanning verheldert wie (welke 
groepje) welke verwerkingsopdrachten 
krijgt. 

Dit wordt toegepast met 
blokplanningen en groepsplannen. 
Uiteindelijk zullen alle groepsplannen 
worden vervangen in blokplanningen 

De leraren kunnen effectief omgaan met 
verschillen in hun groep. 

Dit wordt toegepast, maar blijft een 
ontwikkelpunt voor de gehele school 
om iedereen gepersonaliseerd te 
kunnen ondersteunen 

Kwaliteitszorg De school heeft inzicht in de 
onderwijsbehoeften van haar 
leerlingenpopulatie. 

Dit staat beschreven in het zorgprotocol 
en wordt door de nieuwe intern 
begeleider (zorg) verder ontwikkeld 

 
Beleidsvoornemens: 

 In kaart brengen onderwijsbehoeften van de leerlingen m.b.t. de Nederlandse taal en 
uitschrijven in beleid met input van het team 

 De leraren kunnen effectief omgaan met verschillen in hun groep. 

 De school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van haar leerlingenpopulatie en staat 
beschreven in het zorgprotocol 



 

Schoolplan 2019 -2023 
26 

6 Onderwijskundig beleid 

Om meer tegemoet te kunnen komen aan de autonome ontwikkeling van elk kind leren we de leerlingen 
zelfstandig te werken. Vanzelfsprekend zal de leerkracht ook regelmatig de groep instrueren hoe de 
taken gemaakt moeten worden. Op momenten, waarop de leerlingen zelfstandig werken, krijgt de 
leerkracht de gelegenheid om leerlingen, die daar behoefte aan hebben, individueel of in kleine groepjes 
extra te begeleiden. Voor het zelfstandig werken zijn met de leerlingen verschillende afspraken gemaakt. 
Wij differentiëren binnen ons onderwijs. Aangezien niet ieder kind hetzelfde is en op dezelfde manier 
leert, zijn er reeds diverse aanpassingen gerealiseerd. Zo zijn er binnen de groepen mogelijkheden om 
aandacht aan de individuele leerlingen te schenken. Onze ambities zijn rechtstreek terug te leiden naar 
de thema’s van het Laurentius strategisch beleidsplan van namelijk #onderwijs, #leerling en #leerkracht. 

6.1 Uitgangspunten van ons onderwijs 

Wij bieden passende zorg en begeleiding aan alle leerlingen. Wij willen alle leerlingen van de school alle 
mogelijkheden bieden om zich zo optimaal mogelijk te ontplooien. Daarom worden de leerlingen 
gedurende hun gehele schooltijd regelmatig op diverse gebieden getoetst. De resultaten van deze 
toetsen en de ervaringen van de leerkracht binnen de groep kunnen dan aanleiding vormen om een 
leerling intensiever te begeleiden. Dit geldt voor leerlingen, die achterblijven, voor leerlingen voor wie 
het tempo in de groep te laag ligt of leerlingen die juist extra aandacht nodig hebben. De resultaten van 
deze toetsen worden op de rapporten vermeld. Deze zorgleerlingen worden door de leerkracht en de 
IB’er, nader bekeken en indien nodig wordt een handelingsplan opgesteld. Bij deze extra lessen maken 
wij intensief gebruik van de computer. De ouders worden hiervan altijd op de hoogte gebracht. Dit is op 
school te zien.  

 De leraren kennen de ontwikkellijn van al hun leerlingen;  

 Leraren signaleren vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig hebben;  

 Ouders worden betrokken bij de (extra) zorg voor hun kind;  

 Externe partners worden (indien noodzakelijk) betrokken bij de zorg voor leerlingen;  

 De school gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het volgen 
van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen;  

 Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens, bepaalt de school de aard en de zorg 
voor zorgleerlingen;  

 De school voert de zorg planmatig uit;  

 De school gaat de effecten van de zorg na;  

 De intern begeleider coördineert de zorg en begeleiding. 

6.2 Opbrengstgericht werken 

Wij werken opbrengstgericht waarmee ons onderwijs geen vrijblijvende aangelegenheid is. We streven  
naar(zo hoog mogelijke) opbrengsten m.b.t. taal en rekenen. We vinden het van belang, dat de 
leerlingen presteren naar hun mogelijkheden, en dat ze opbrengsten realiseren die leiden tot passend 
(en succesvol) vervolgonderwijs. In de komende vier jaar besteden we gericht aandacht aan het 
opbrengstgericht werken. De plannen van aanpak zijn in het tweede deel te vinden.    
Onze afspraken zijn o.a:  

 De leerlingen realiseren aan het eind van de basisschool de verwachte opbrengsten (op grond 
van hun kenmerken);  

 De leerlingen realiseren tussentijds de verwachte opbrengsten (op grond van hun kenmerken);  

 Leerlingen ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden;  

 De leerlingen doorlopen de basisschool in acht jaar;  

 De leerlingen krijgen de juiste adviezen voor vervolgonderwijs;  

 De leerlingen presteren naar verwachting in het vervolgonderwijs; 
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6.3 ICT 

Wij gebruiken ICT binnen ons onderwijs. De school is goed toegerust op het gebied van computers. 
Binnen de gehele school is een draadloos netwerk aanwezig. We geven steeds meer interactief les door 
middel van bestaande lessen, informatie en filmbeelden die op het internet te vinden zijn. Alle 
computers en tablets zijn aangesloten op het centrale netwerk en beschikken over een toegang tot 
internet. We gebruiken de computer vooral als ondersteuning bij het onderwijs. Het accent ligt daarbij 
op rekenen en taal. Afhankelijk van het onderwerp wordt de computer ook bij andere vakken ingezet. 
Voor het opzoeken van informatie door de leerlingen voor het maken van spreekbeurten en 
werkstukken kan gebruik gemaakt worden van het internet. Hierbij is altijd toezicht van de leerkracht om 
te voorkomen, dat ongewenste informatie van internet wordt gehaald. We streven ernaar dat over vier 
jaar elke leerling een tablet heeft. 
 
Centraal binnen de school staat het geautomatiseerde administratieprogramma ‘Esis’. Alle noodzakelijke 
gegevens van de leerlingen worden hierin bijgehouden bijv.: de basisadministratie, uitslagen Cito-
toetsen, bijhouden leerling dossier, handelingsplannen, logboek en de rapporten.  

6.4 Actief burgerschap en sociale cohesie 

Onze school vindt het van belang om onze leerlingen op een goede manier voor te bereiden op de steeds 
complexere, pluriforme maatschappij. Leerlingen maken nu ook al deel uit van de samenleving. 
Allereerst is kennis van belang, maar daar blijft het wat ons betreft niet bij. Wij vinden het belangrijk dat 
onze leerlingen op een bewuste manier in het leven staan, waarbij ze niet alleen respect hebben voor 
anderen, maar ook naar anderen omzien. In de school leren wij leerlingen daarom goed samen te leven 
en samen te werken met anderen. Wij willen leerlingen brede kennis over verantwoordelijkheidsbesef 
meegeven voor de samenleving die binnen de vreedzame school en vervolgens binnen de vreedzame 
wijk goed weet te functioneren. Onze ambities (doelen) zijn:  
 
1. Wij voeden onze leerlingen op tot fatsoenlijke evenwichtige mensen die respectvol (vanuit duidelijke 
waarden en normen) omgaan met zichzelf, de medemens en de omgeving.  
2. Wij voeden onze leerlingen op tot personen die weten wat democratie inhoudt en die daar ook naar 
handelen. Ze leren hun mening over maatschappelijke thema’s te verwoorden.  
3. Wij voeden onze leerlingen op tot mensen die “meedoen”, die actief betrokken willen zijn op de 
samenleving en die gericht zijn op samenwerking.  
4. Wij voeden onze leerlingen op tot personen die kennis hebben van, en respect voor andere 
opvattingen en overtuigingen (religies).  
5. Wij richten ons op de algemene ontwikkeling en we geven onze leerlingen culturele bagage mee voor 
het leven.  
 
Per ambitie (doel) hebben we een aanbod geformuleerd. Onze ambities (doelen) en het daarbij passende 
aanbod staat vermeld op onze website. We beschikken over een document Actief Burgerschap en Sociale 
Integratie. Onze pijlers zijn de basiswaarden welke aansluiten bij het leerstofaanbod van de Vreedzame 
school (in te zien op school), te weten:  

 op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan;  

 op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen;  

 constructief conflicten op te lossen;  

 verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap;  

 open te staan voor verschillen tussen mensen. 
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6.5 Taal 

Het vakgebied Nederlandse taal krijgt, op basis van de leerlingenpopulatie, veel aandacht. We leren de 
leerlingen taal om goed met anderen om te kunnen gaan en om effectief te kunnen communiceren. Om 
de wereld om je heen goed te kunnen begrijpen is het nodig om de taal adequaat te leren gebruiken. 
Ook bij veel andere vakken heb je taal nodig. Het is belangrijk dat leerlingen snel goed kunnen lezen 
omdat ze daardoor de informatie bij de andere vakken sneller kunnen begrijpen en gebruiken. Als bijlage 
is het taalbeleidsplan toegevoegd die is geschreven door de taalcoördinator. De focus voor de komende 
jaren ligt op: 

 Meer effectieve onderwijstijd voor lezen 

 Meer observaties op het gebied van didactiek van technisch lezen 

 Opzetten van de leesmethode Bouw! in de groepen 2 t/m 4 

 Klankonderwijs bij kleuters verder borgen 

 Inzetten op de klank-tekenkoppeling voor de kleuters en groep 3 

 Vanaf de kleuterklassen veel aandacht besteden aan kritisch luisteren en begrijpend luisteren 
door middel van o.a. de methode “Hoorspel” met aanpassing naar de NT2-didactiek.  

 Inzet Nieuwsbegrip XL 

 Aanschaf nieuwe technisch lezen methode 

6.6 Rekenen 

Rekenen en wiskunde vinden we een belangrijk vak. Het rooster borgt dat we expliciet aandacht 
besteden aan rekenen en wiskunde en aan het automatiseren van het geleerde. We constateren dat 
rekenen in toenemende mate taliger is geworden en dat dit bij steeds meer leerlingen leidt tot 
problemen. Daarom richt het automatiseren zich op kale sommen (om de basisvaardigheden goed in te 
slijpen). We werken in de groepen 3-8 met de methode ‘De wereld in getallen’. Het volgen van de 
ontwikkeling op rekengebied gaat middels de methode gebonden toetsen en de LVS Citotoetsen. We 
werken bij rekenen met blokplanningen. Op dit moment wordt het rekenbeleidsplan geschreven. Voor 
de komende jaren is het doel om uit dit plan een strategische doelgerichte lijn te gaan volgen m.b.t. het 
rekenonderwijs. Onze ambities zijn: 

 Er wordt les gegeven aan de hand van leerlijnen (Spelend rekenen en Piramide) en minder vanuit 
de methode  

 Dagelijks wordt aandacht besteed aan het automatiseren 

 Wij gebruiken de methode gebonden toetsen systematisch  

 De leraren beschikken over voldoende kennis en vaardigheden t.a.v. de moderne rekendidactiek 
(ze zijn op de hoogte van de nieuwste inzichten)  

 Het borgen dat leraren werken bij rekenen en wiskunde met blokplanningen 

6.7 Toekomstgericht onderwijs 

Het onderwijs moet leerlingen voorbereiden op de toekomst. Over hoe dat moet bestaat echter nog niet 
zoveel duidelijkheid, zowel in de vorming van ideeën als in de praktische toepassing. In de klas zal de 
aandacht steeds meer gelegd worden op het faciliteren van de leerling in het leren. Er zijn tegenwoordig 
talloze mogelijkheden die binnen het bereik van de leerling liggen om kennis te vergaren. Hier zijn we als 
school bewust van en zullen we ons steeds bewuster van moeten worden. Het onderzoekend en 
samenwerkend leren is hier een onderdeel van. Het actief betrekken van de leerlingen gebeurt nu 
voornamelijk bij de LKP-vakken die de vakdocenten geven. Deze vakken lenen zich uitstekend om actief 
samen met de leerlingen te gaan ontdekken en onderzoeken. Koken, wetenschap en techniek en 
beeldende vorming zijn hier goede voorbeelden van die de leerlingen hierin meenemen. Ook dans, 
muziek en drama zijn vakken waarbij leerlingen samenwerken, van en met elkaar moeten ontdekken, 
leren en onderzoeken om als één geheel een resultaat te boeken. In de klas zijn deze vaardigheden 
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steeds meer in opkomst. Tijdens vakken als rekenen en taal wordt de belevingswereld van de leerlingen 
steeds meer betrokken om ook hierin het onderzoekend leren meer eigen te maken. Op dit moment 
heeft elke klas zes tablets tot hun beschikking om de leerlingen samen te laten onderzoeken en 
begeleiden in hun zoektocht naar de juiste antwoorden. Het plan voor de school is om over vier jaar alle 
leerlingen een tablet te kunnen aanbieden. Een tablet blijft echter een middel om het onderzoekend 
leren mogelijk te maken. De leerkracht blijft hierin het verschil uitmaken of een leerling actief meedoet 
met de les of passief de kennis tot zich neemt. We zullen hier als school de leerkrachten blijven 
bijscholen en betrekken om dit samen op te pakken.  

6.8 Methodes en methodieken 

Hieronder vindt u een lijst van de door ons gebruikte methodes of methodieken. U kunt zien of deze 
methodes minimaal voldoen aan de kerndoelen en wanneer er financiële ruimte is voor vervanging 
(waarbij we een afschrijvingsperiode van 8 jaar hanteren). 
 

Vakgebied Methode Wordt 
gebruikt 
in 
groepen 

Voldoet 
aan de 
kerndoel
en 

Financiële 
ruimte voor 
vervanging 

Nederlandse Taal Piramide 
Taal actief 4 

1-2 
4-8 

Ja 
Ja 

Nee 
Nee 

Begrijpend lezen Nieuwsbegrip 5-8 Ja/nee Nee 

Aanvankelijk lezen Veilig leren lezen 
2e maanversie 

3 Ja Ja 

Technisch lezen Estafette  4-8 Ja Ja 

Schrijven Pennenstreken 3-8 Ja Nee  

Rekenen Wereld in getallen 3-8 Ja Nee 

Engels Hello World 7 en 8  Nee 

Aardrijkskunde Wereldzaken 5-8  Nee 

Geschiedenis Tijdzaken  5-8  Nee 

Biologie / natuurkunde Wijzer door de natuur en 
techniek 

5-8  Nee 

Democratisch burgerschap/ 
sociaal emotionele 
ontwikkeling 

Vreedzame school 1-8  Nee 

Verkeer Klaar over 4-8?  Nee 

Tekenen www.laatmaarleren.nl 
 

   

Handenarbeid www.laatmaarleren.nl 
 

   

Drama Leerlijnen SLO    

Godsdienst Trefwoord 1-8  Nee 

Techniek Leerlijnen SLO    

Muziek Leerlijnen SLO    

 

6.9 Werkwijze onderwijs 

Op onze school werken we volgens de principes van het Expliciete Directe Instructiemodel (EDI) in alle 
leerjaren. Ook werken we sinds vorig schooljaar aan een verbetertraject ondersteunt door het HCO om 
het leren van de leerlingen zichtbaar te maken en het lerende kind centraal te zetten. In de klassen 

http://www.laatmaarleren.nl/
http://www.laatmaarleren.nl/
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maken we dit zichtbaar met bijvoorbeeld de doelen van de dag en stellen we succescriteria op waar de 
leerlingen aan werken. Zo willen we de leerlingen ook eigenaar maken van hun eigen 
leerontwikkeling. Ook is ons streven dat alle leerlingen binnen de gegeven lessen actief betrokken zijn. Er 
wordt gestimuleerd om niet alleen vingers op te steken, maar ook willekeurige beurten te geven 
bijvoorbeeld door middel van beurtenstokjes. Ook worden wisbordjes in de lessen ingezet en wordt er 
gebruik gemaakt van coöperatieve werkvormen.   
 
In onze school maken we overzichten waarin de onderwijsbehoeften per vakgebied beschreven 
worden en wordt er in de klassen gewerkt met blokplanningen. Daarnaast nemen wij toetsen af voor de 
basisvaardigheden. Op basis van die bevindingen passen wij het onderwijs aan de leerlingen aan.   
Op onze school staat in het groepsoverzicht beschreven welke belemmerende, maar ook welke 
bevorderende factoren een kind heeft. Die laatste categorie wordt voornamelijk gebruikt om de 
leerlingen uit te dagen en te stimuleren bij hun ontwikkeling.    
 
Ouders worden op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van hun kind, tenminste 3 keer per jaar. De 
school probeert waar mogelijk de ouders te betrekken bij het onderwijsproces. Daarbij hebben wij tot 
doel om een driehoek te vormen en de krachten te bundelen, zodat het kind optimaal kan 
ontwikkelen.  Bij ons op school wordt er altijd met leerlingen gesproken en niet over leerlingen. Dit is 
bijvoorbeeld terug te zien in de ouder-kind gesprekken. In deze gesprekken wordt o.a. het portfolio van 
de leerlingen besproken.   
 
Op de Petrus Dondersschool werken wij met portfolio’s. De komende vier jaar willen wij binnen het 
onderwijs bij ons op school dat leerlingen eigenaar worden van hun eigen leerproces. Om dit te kunnen, 
heeft elk kind een portfolio. Wij willen dat leerlingen zich vergelijken aan de hand van hun eigen norm. 
Dit houdt in dat elke stap binnen het leerproces van een kind belangrijk is. Een kind leert door het 
werken met een portfolio om trots te zijn op elke stap die het heeft gezet. Het proces binnen het leren is 
dus belangrijker dan het resultaat. Een kind maakt zo de eigen groei inzichtelijk en hierdoor ontstaat 
zelfvertrouwen en intrinsieke motivatie.  De leerkracht neemt hierbij een coachende rol in. Door het 
geven van procesgerichte feedback in de lessen, kan een kind tot de volgende leerstap komen.  De 
communicatie tussen leerkracht en kind en leerlingen onderling is daarom van essentieel belang.   
 
Het kind brengt zijn of haar voortgang zelf in beeld bij de ouders, door dit toe te lichten in de ouder – 
kind gesprekken. De komende twee jaar zal dit gesprek nog een combinatie zijn van een portfolio –en 
rapportgesprek, hierin is de leerkracht de procesbewaker, waardoor het kind zelf op zijn leerproces 
reflecteert. De cito-grafieken zijn hier ook een onderdeel van.   
 
Binnen de LKP lessen wordt het kind aangesproken op verschillende talenten. Deze zijn belangrijk bij de 
vorming van de eigen identiteit. Leerlingen ontwikkelen in deze lessen andere competenties en 
vaardigheden. Ook deze kunnen inzichtelijk worden gemaakt in het portfolio. Leerlingen mogen hierin 
zelf aangeven waar zij trots op zijn en waar hun talent ligt.  
 
Op de school wordt gewerkt volgens de uitgangspunten van de Vreedzame School. In de klassen worden 
klassenafspraken gemaakt tussen de leerlingen en leerkrachten. In de school hangen de zeven 
schoolregels die samen met de leerlingen, ouders en leerkrachten zijn opgesteld. Wij maken niet alleen 
gebruik van de methode “de vreedzame school” maar zijn een vreedzame school.    
De uitgangspunten van de Vreedzame School zijn onze basis, die op zijn beurt ook weer worden 
verwacht van de leerlingen van onze school binnen de Vreedzame Wijk. We hebben ook een 
gedragsprotocol waarin de stappen voor time-out staan beschreven.    
In de school wordt dit gedaan met behulp van de intern begeleiders, specialisten en RT’ers. De 
leerkrachten zijn eindverantwoordelijk voor alle leerlingen in de groep. Naast de reguliere lessen die 
plaatsvinden op basis van onderwijsbehoefte met verrijkte, reguliere en verlengde instructie worden 
leerlingen met een extra onderwijs behoefte door de leerkracht zelf geholpen.    
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De school werkt met een plusklas (PD Academie) en de Escamp University. De PD Academie stelt een 
beredeneerd aanbod samen voor deze groep leerlingen en heeft tot doel om de kwaliteit van de 
signalering binnen de school te verhogen.  Je leert op de Escamp University samenwerken, problemen 
oplossen, creatief te denken, kritisch te denken en jezelf te presenteren om je verder te ontwikkelen tot 
wereldburger.    
De school beschikt over een vakleerkracht voor gym voor alle leerlingen van groep 3 tot en met 8. Hij 
signaleert wanneer er een extra onderwijsbehoefte ontstaat voor de motorische ontwikkeling van 
leerlingen.    
 
De school heeft een samenwerking met een praktijk voor kinderfysiotherapie. De 
onderbouwleerkrachten screenen (samen met de vakleerkracht voor gym) de leerlingen motorisch en 
bepalen (na overleg met de ouders) welke leerlingen er in aanmerking komen voor verder onderzoek 
door de kinderfysiotherapeut. Dit onderzoek (en eventueel behandeling) vindt plaats op school. De 
fysiotherapeut is beschikbaar voor hulpvragen van leerkrachten en kan de leerkracht adviseren op het 
gebied van hulpmiddelen in de groep.    
 
Indien een leerkracht vragen heeft over het leren- leren, kan de leerkracht deze vragen in een LLB met de 
IB-er inbrengen en zal er gekeken worden welke interventies er nodig zijn om het leren-leren te 
bevorderen. We maken daarbij gebruik van de leerlijn leren- leren van het CED. Een enkele keer kan de 
SMW een rol spelen bij de interventies t.b.v. emotiebeheersing. De Petrus Donders ziet nog ruimte voor 
ontwikkeling van de kwaliteiten van het totale team.   
 
De school voldoet aan deze standaard. De leerkrachten observeren de leerlingen en indien nodig wordt 
de intern begeleider/ aandachtsfunctionaris ingeschakeld wanneer er meer ondersteuning noodzakelijk 
is. Ouders worden in dit proces meegenomen.    
We zijn tevens een VVE locatie. De Peutergaarde is in deze verbonden aan onze school. De 
samenwerking maakt de doorstroom van peuters naar kleuters soepeler. D.m.v. KIJK! wordt de 
ontwikkeling van een kind al op jonge leeftijd geobserveerd en gemonitord.   
 
Er is een aandachtsfunctionaris aangesteld. Zij is de coördinator binnen de school als er vermoedens zijn 
van verwaarlozing/ mishandeling. Zij is tevens de contactpersoon binnen de school als er instanties naar 
school bellen om vermoedens met ons te willen bespreken. Zij werkt volgens het stappenplan van de 
meldcode.   
 
Wij beschikken over twee leerkrachten die de collega’s en leerlingen ondersteunen bij de ontwikkeling 
op het gebied van rekenen en taal.  

6.10 Leerlingenzorg 

Onderwijsbehoeften 
van leerlingen   

Specifieke kennis en 
kunde   
   

Opleiding/werkervaring   Inzet en zichtbaarheid    

Domeinen          

Cognitieve 
ontwikkeling   

Rekenspecialist   
Taalspecialist   
   
   
   
   
   
   
   

Taalcoördinatoropleiding 
  
NT2-opleiding   
Rekenspecialistopleiding   
   
   
   
   
   

Zij zijn verantwoordelijk voor 
het uitzetten van een 
didactische aanpak binnen de 
school. Zij kunnen coachend 
zijn in didactisch handelen en 
leggen klassenbezoeken af. Zij 
monitoren of gemaakte 
afspraken m.b.t. hun vakgebie
d worden opgevolgd.    
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Leerspecialist (IB)   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Master SEN   

Beide specialisten hebben een 
dagdeel per week om invulling 
te geven aan deze taak.    
De taal-/ rekenspecialist zijn 
tevens instructional leaders.    
   
   
   
De IB-er is 34 uur per week 
beschikbaar voor de groepen 
p-1-2-3-4-5-6-7-8.    
De IB-er is verantwoordelijk 
voor de leerlingenzorg, geeft 
gestalte aan de onderwijsvisie 
en zet lijnen uit m.b.t. de 
pedagogische en didactische 
aanpak binnen de school. Als 
coach begeleidt ze 
leerkrachten bij het 
ontwikkelen van vaardigheden 
op het gebied van 
klassenmanagement, 
pedagogisch en didactisch 
handelen. Ook legt ze 
klassenbezoeken af en voert ze 
feedbackgesprekken. 
   
   
   
   
   

Didactische 
ontwikkeling   

Rekenspecialist   
Taalspecialist   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Leerspecialist (IB)   

Taalcoördinatoropleiding 
  
NT2-opleiding   
Rekenspecialistopleiding   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Zij zijn verantwoordelijk voor 
het uitzetten van een 
didactische aanpak binnen de 
school. Zij kunnen coachend 
zijn in didactisch handelen en 
leggen klassenbezoeken af. Zij 
monitoren of gemaakte 
afspraken m.b.t. hun 
vakgebied worden 
opgevolgd.    
Beide specialisten hebben een 
dagdeel per week om invulling 
te geven aan deze taak.    
De taal-/ rekenspecialist zijn 
tevens instructional leaders.    
   
   
   
De IB-er is 34 uur per week 
beschikbaar voor de groepen 
p-1-2-3-4-5-6-7-8.    
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Master SEN   

De IB-er is verantwoordelijk 
voor de leerlingenzorg, geeft 
gestalte aan de onderwijsvisie 
en zet lijnen uit m.b.t. de 
pedagogische en didactische 
aanpak binnen de school. Als 
coach begeleidt ze 
leerkrachten bij het 
ontwikkelen van vaardigheden 
op het gebied van 
klassenmanagement, 
pedagogisch en didactisch 
handelen. Ook legt ze 
klassenbezoeken af en voert ze 
feedbackgesprekken.    
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Spraak, taal en 
communicatie   

Taalspecialist   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Taalcoördinator   
NT2-opleiding   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Zij is verantwoordelijk voor het 
uitzetten van een didactische 
aanpak binnen de school. Zij 
kan coachend zijn in didactisch 
handelen en legt 
klassenbezoeken af. Zij 
monitort of gemaakte 
afspraken m.b.t. haar 
vakgebied worden 
opgevolgd.    
De taalspecialist heeft een 
dagdeel per week om invulling 
te geven aan deze taak.    
De taalspecialist is 
tevens instructional leaders   
   

Werkhouding motivatie
, doorzettingsvermogen, 
leren leren, werktempo, 
zelfstandigheid   

Gedragsspecialist    
   
   
   
   
   
   

1 leerkracht met master 
SEN   

Verantwoordelijk voor 
hulpvragen van 
collega’s m.b.t. gedrag/ 
werkhouding.    
1 dag per week ambulant voor 
het uitvoeren van deze taak.    
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Is tevens instructional leader 
en kan coachend worden 
ingezet. Daarnaast 
contactpersoon voor de 
Vreedzame school, anti-
pest coördinator en 
specialist Kids’ Skills   

Sociaal-emotionele 
ontwikkeling en 
gedrag    

Gedragsspecialist   1 leerkracht met master 
SEN   

Verantwoordelijk voor 
hulpvragen van 
collega’s m.b.t. gedrag/ 
werkhouding.    
1 dag per week ambulant voor 
het uitvoeren van deze taak.    
Is tevens instructional leader 
en kan coachend worden 
ingezet. Daarnaast 
contactpersoon voor de 
Vreedzame school, anti-pest 
coördinator en specialist Kids’ 
Skills   
 
 
 
 
 
 
 
 

Lichamelijke, 
motorische, zintuiglijke 
ontwikkeling   

Vakdocent gym    
   
   
   
   
Kinderfysiotherapeut 
  

HALO   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
kinderfysiotherapie   

Fulltime beschikbaar als gym-/ 
dansdocent. Beschikbaar voor 
hulpvragen m.b.t. lichamelijke, 
motorische en zintuiglijke 
ontwikkeling.    
   
Beschikbaar voor 
hulpvragen m.b.t. lichamelijke, 
motorische en zintuiglijke 
ontwikkeling.    
Aanwezig op de maandagen.    
   
   
   
   
   

 
Beleidsvoornemens: 

 Borgen EDI 

 Bijscholen onderzoekend en ontdekkend leren 

 Uitwerken leerlingportfolio 

 Inzetten van blokplanningen voor alle vakken 

 De school voert de zorg planmatig en via het opgestelde zorgprotocol uit 

 Leerlingen zijn eigenaar van het leerproces en werken met een eigen portfolio 
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 Het team en het bestuur wordt betrokken bij de resultaten n.a.v. de Cito en denken mee in  het 
verbeteren van het onderwijs 

 Elke leerling heeft de beschikking over een eigen tablet 

 De Vreedzame Wijk wordt gezamenlijk gedragen door leerlingen, ouders, organisaties in de wijk 
en het team 

 Meer effectieve onderwijstijd voor lezen 

 Meer observaties op het gebied van didactiek van technisch lezen 

 Opzetten van de leesmethode Bouw! in de groepen 2 t/m 4 

 Klankonderwijs bij kleuters verder borgen 

 Inzetten op de klank-tekenkoppeling voor de kleuters en groep 3 

 Vanaf de kleuterklassen veel aandacht besteden aan kritisch luisteren en begrijpend luisteren 
door middel van o.a. de methode “Hoorspel” met aanpassing naar de NT2-didactiek.  

 Inzet Nieuwsbegrip XL 

 Aanschaf nieuwe technisch lezen methode 

 De leraren beschikken over voldoende kennis en vaardigheden t.a.v. de moderne rekendidactiek 
(ze zijn op de hoogte van de nieuwste inzichten)  

 Leerlingen actief betrekken bij de ouder-kind gesprekken en deze zelf het leerproces laten 
reflecteren 
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7 Personeelsbeleid 

Op stichtingsniveau wordt een actief integraal personeelsbeleid gevoerd op vele punten. Doel van alle 
beleid en de daaruit voortkomende activiteiten is het bevorderen van groei, ontwikkeling, welzijn en 
welbevinden van al het personeel, zodat er sprake is van een professionele organisatie. De medewerker 
werkt met plezier en is in staat het beste uit iedere leerling te halen en werkt hierbij samen met ouders, 
collega’s en andere betrokkenen.  
Op de scholen zijn stagiaires altijd welkom. Studenten van de PABO’s, van de ROC’s en van de ALO’s 
bereiden zich door middel van stages voor op het beroep dat ze kiezen en worden daarin begeleid. De 
stichting werkt samen met de Pabo Thomas More Hogeschool en de Leidse Hogeschool in het samen 
opleiden van studenten tot startbekwame leerkrachten en met het ROC-Mondriaan voor het opleiden 
van onderwijsassistenten. Vanaf volgend schooljaar zal de intern begeleider de opleiding tot 
schoolopleider gaan volgen zodat we ons als opleidingsschool kunnen profileren. De leerkrachten die 
stagiaires willen begeleiden zullen dan ook geschoold worden om de juiste begeleiding te kunnen geven 
aan de stagiaires.  
 
Onze ambities zijn rechtstreek terug te leiden naar de thema’s van het Laurentius strategisch beleidsplan 
van namelijk #organisatie, #leider en #leerkracht. Er wordt stichtingsbreed gewerkt met de volgende 
instrumenten en activiteiten voor alle personeel. 

7.1 CAO-PO 2018-2019 

Bestuur en medewerkers zijn gehouden aan de regelgeving als beschreven in de CAO-PO. De huidige 
CAO-PO heeft een looptijd van 1 januari 2018 tot 1 maart 2019.  

 Bijlage: CAO-PO 2018-19  

 Bijlage Functiehuis Laurentius Stichting  
 
Het functiehuis van de Laurentius Stichting dateert uit 2010 en geeft een beschrijving van alle functies,  
zoals ze binnen de stichting worden gehanteerd. Binnen de functies bestaan op schoolniveau aan de 
functies gerelateerde taakomschrijvingen.  
Uitzonderingen binnen het functiehuis komen incidenteel voor en dan betreft het doorgaans 
persoonsgebonden functies, die vervallen wanneer betrokkene niet meer werkzaam is voor de stichting. 
Alle medewerkers die aan een school verbonden zijn hebben een bestuursaanstelling. Jaarlijks wordt 
uitvoering gegeven aan het mobiliteitsbeleid en wordt uitgegaan van een actief werkgelegenheidsbeleid. 
Bij formatieve krimp op de scholen wordt de verplaatsing van personeel van betrokken school zoveel 
mogelijk op basis van vrijwilligheid en het afspiegelingsbeginsel opgelost. Doel van het 
werkgelegenheidsbeleid is het behoud van werkgelegenheid en het optimaal inzetten van instrumenten 
van personeelsbeleid ter voorkoming van gedwongen ontslag. 

7.2 Gesprekcyclus Coo7 

Coo7 is een digitaal instrument met voor ieder een eigen inlog, dat voldoet aan de eisen van de Wet BIO 
en dat de individuele medewerker volgt in zijn functioneren. Professionalisering is te zien als een continu 
ontwikkelproces, niet alleen voor betrokkene zelf, maar ook voor het totale team en de organisatie. 
Directies volgen de gesprekkencyclus met hun medewerkers, het CvB met de directeuren. Zie 
www.COO7.nl  
Op schoolniveau zorgen we ervoor dat alle leerkrachten aan de zeven competenties vanuit Wet BIO 
voldoen. Het gaat hierbij om;  

1. Interpersoonlijk competent 
2. Pedagogisch competent 
3. Vakinhoudelijk en didactisch competent 
4. Organisatorisch competent 

http://www.coo7.nl/
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5. Competent in samenwerking met collega’s 
6. Competent in samenwerking met de omgeving 
7. Competent in reflectie en ontwikkeling 

 
Elke medewerker van de school krijgt een klok toegewezen waaraan acties per periode staan 
aangegeven. Iedereen start met het invullen van een competentieonderzoek (zogenaamde nulmeting) 
waarna het afstemmingsgesprek plaatsvindt. Hierna volgen het portfolio en het persoonlijk 
ontwikkelingsplan om met elkaar doelen en acties aan te geven voor de komende periode. De 
lesobservaties, functioneringsgesprekken en het beoordelingsgesprek zijn daarna ingepland. Op deze 
manier word je als medewerkers meegenomen in je ontwikkeling en vinden op tijd de gesprekken plaats 
die plaats moeten vinden om de professionaliteit te laten spreken en tot uiting te komen.  

7.3 Professionele cultuur 

De schoolleiding streeft ernaar de school te ontwikkelen van een lerende organisatie tot een school die 
gekenmerkt wordt door een professionele schoolcultuur. Daarom worden er o.a. jaarlijks studiedagen 
voor het gehele team ingeroosterd. Speerpunt is de ontwikkeling van de leraren tot nog betere leraren. 
Daartoe leggen de directie, de bouwcoördinatoren, de IB'er, de rekencoördinator en de taalcoördinator 
klassenbezoeken af en worden er nagesprekken gevoerd. De collegiale consultatie wordt ondersteund 
door de intern begeleider. Dit om van en met elkaar te leren. De schoolleider is geregistreerd 
schoolleider en de leraren staan ingeschreven in het lerarenregister als deze verplicht wordt vastgesteld. 
Ook zijn er instructional leaders benoemd die zich in de school bezig houden met de vraag: “Wat doen de 
leraren en hoe kan ik hen helpen?” Zij ondersteunen collega’s bij het vormgeven van het onderwijs zowel 
pedagogisch als didactisch, doen klassenbezoeken en houden feedbackgesprekken.  

7.4 Collegiale consultatie 

Collega’s komen binnen de bouw bij elkaar in de klas om van elkaar te leren. Ook wordt op deze manier 
gekeken of de opgestelde ambities (c.q. de competenties en criteria) worden waargemaakt. Degene die 
een collegiale consultatie uitvoert, doet dit wanneer haar groep gym of LKP heeft. Ook is de intern 
begeleider beschikbaar om de klas over te nemen. In bouwvergaderingen wordt een rooster opgesteld 
voor deze consultaties. Per jaar wordt beslist welk vakgebied in ieder geval prioriteit krijgt en hoe vaak 
collegiale consultaties plaatsvinden. De consultaties worden gevoerd aan de hand van (onderdelen) van 
de EDI-kijkwijzer.    

7.5 Klassenbezoek  

De directie en de IB'er leggen jaarlijks, aangekondigde en onaangekondigde klassenbezoeken af bij ieder 
teamlid. Bij het klassenbezoek wordt een kijkwijzer gebruikt. Daarnaast wordt bekeken of de leraar op 
een correcte wijze uitvoering geeft aan de gemaakte persoonlijke ontwikkelplannen. Na afloop van het 
klassenbezoek volgt een reflectief gesprek waarin nieuwe acties worden vastgelegd en waarin de follow-
up wordt vastgelegd. Naast klassenbezoeken onderscheiden we flitsbezoeken. Deze consultaties zijn kort 
en gekoppeld aan een observatiepunt. Na afloop is er te allen tijde een kort reflectief gesprek.  

7.6 Deskundigheidsbevordering – professionalisering 

In het kader van de professionalisering beschikt iedere medewerker over twee klokuren per week (naar 
rato van de werktijdfactor). Daarnaast is er voor iedere medewerker een budget beschikbaar in het 
kader van de duurzame inzetbaarheid (van 40 uren, naar rato). Medewerkers kunnen hun (persoonlijke) 
scholing opgeven (bij voorkeur in relatie tot de organisatorische doelen van de school, de 
schoolverbeterdoelen, de competentie set en/of het opgestelde persoonlijk ontwikkelplan). Daarnaast 
organiseert en faciliteert de directie en IB teamgerichte scholing. Ook deze scholing richt zich op het 
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versterken van de missie, de visie en de ambities (doelen) van de school. In de regel volgt het team aan 
aantal maal per jaar teamgerichte scholing. Iedereen is daarbij aanwezig. De scholing wordt verwerkt in 
de normjaartaak onder het kopje deskundigheidsbevordering. 

7.7 Verzuimbeleid 

Stichtingsbreed wordt er aandacht besteed aan verzuimbeleid. In het kader van de Wet Poortwachter 
zijn de procedures inzake het handelen bij ziekteverzuim opgesteld, zodat iedere medewerker weet wat 
er van hem verwacht wordt. Er volgt nog een ziekteverzuimbeleidsplan. Op schoolniveau is de directeur 
de casemanager. In geval van langdurig ziekteverzuim kan de directeur hierin begeleiding krijgen van de 
beleidsmedewerker Arbo. In geval van ziekte van de directeur is de voorzitter CvB casemanager. Bij kort 
en langdurig ziekteverzuim wordt er conform de procedures gehandeld. Op schoolniveau heeft een 
leerkracht de taak als preventiemedewerker. Het verzuim van de school was in 2018 onder de 5%.  

7.8 Laurentius Leert 

Stichtingsbreed worden er nascholingscursussen, trainingen, opleidingen, studiedagen en 
netwerkbijeenkomsten georganiseerd. Er is jaarlijks een breed en gevarieerd professionaliseringsaanbod. 
Zie: 
https://laurentius.sharepoint.com/leerkrachten/laurentiusacademie/SitePages/Introductiepagina.aspx 

7.9 Laurentius Werkt 

Er wordt actief beleid gevoerd op het werven en behoud van goed personeel: wervings-, selectie- en 
mobiliteitsbeleid is beschreven. De sollicitatiecode CAO-PO is van toepassing.  
Voorafgaand aan de aanstelling maakt het bespreken van de arbeidsvoorwaarden onderdeel uit van het 
sollicitatiegesprek.  

 Bijlage Sollicitatiecode CAO-PO 208-2019. 
 
Eens per jaar worden nieuwe medewerkers uitgenodigd voor een kennismaking met de stichting, 
medewerkers van het stafbureau en andere nieuwe medewerkers. Doel is hen wegwijs te maken en op 
de hoogte te stellen van de organisatie en hoe er gewerkt wordt.  
Als school staan we open voor zij-instromers. In 2017 hebben we de eerste zij-instromer mogen 
verwelkomen. Zij is voor de Laurentius ook één van de eerste zij-instromers die aan de slag is gegaan in 
het onderwijs en zal eind 2018 afstuderen. Ons doel is in het kader van het leerkrachtentekort open te 
staan voor zij-instromers en deze met de juiste begeleiding ook wegwijs maken in het primaire 
onderwijs. 

7.10  Arbobeleid en ziekteverzuimbeleid en -protocol. 

De stichting streeft naar optimale arbeidsomstandigheden voor het personeel. Het beleid is erop gericht 
de veiligheid en gezondheid van medewerkers te waarborgen en psychosociale arbeidsbelasting te 
voorkomen en beheersen door preventie.  De Arbocommissie evalueert jaarlijks het gevoerde arbobeleid 
en stelt dit indien nodig bij. Op stichtingsniveau is de Arbocoördinator aanspreekpunt voor Arbo-
gerelateerde zaken, op schoolniveau is dat de preventiemedewerker. 
Onderdelen van het Arbobeleid zijn het ziekteverzuimbeleid en re-integratiebeleid, het 
werkverdelingsplan per school per augustus 2019 en preventie-activiteiten ter voorkoming van 
ziekteverzuim zoals het bedrijfsfitnessplan voor medewerkers. Het strategisch Sociaal Medisch Overleg, 
waarbij ziekte en welzijn van het team van een school wordt besproken door CvB, bedrijfsarts, directeur, 
arbeidsdeskundige tezamen en er een gericht plan van aanpak wordt ontwikkeld ten behoeve van het 
terugdringen van het verzuim is standaard voor scholen met een hoog ziekteverzuimpercentage of 
verzuim gerelateerde problematiek. 

https://laurentius.sharepoint.com/leerkrachten/laurentiusacademie/SitePages/Introductiepagina.aspx
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Op schoolniveau is het schoolveiligheidsplan een afgeleide van het Arbobeleidsplan op 
uitvoeringsniveau.  
    

 Bijlage Arbobeleidsplan d.d. 9-2-2017 

7.11 Werkverdelingsplan 

Met de CAO-PO 2018-2019 is er in de plaats van het voorheen genoemde taak- en taakbelastingsbeleid 
een werkverdelingsplan ingevoerd. Jaarlijks dient dit plan met voldoende inbreng en draagvlak van het 
team goedgekeurd te worden door de (P)MR.  
De inwerkingtreding van het werkverdelingsplan is 1 augustus 2019, waarmee het huidige hoofdstuk 2 
van de CAO-PO komt te vervallen.  

 Bijlage Hoofdstuk 2 CAO-PO Bijlage XXI Werkverdelingsplan per 1-8-2019 
 
Beleidsvoornemens: 

 Structureel inzetten van het gesprekkencyclus via Coo7 

 Structureel inzetten van de instructional leaders 

 IB volgt training schoolopleider, leerkrachten begeleiding van HBO-stagiaires kan na bijscholing, 
school wordt opleidingsschool 

 Afstemming van de inhoud van de studiedagen en de individuele opleidingen/ cursussen 

 Laurentius Leert schoolbreed meer inzetten voor het volgen van cursussen en 
netwerkoverleggen 

 Doorzetten en verder uitdiepen van de collegiale consultaties icm lesvoorbereidingen en 
feedbackgesprekken 

 Structureel inzetten van preventiemedewerker 
 



 

Schoolplan 2019 -2023 
40 

8 Financieel beleid 
8.1 Lumpsum financiering, ondersteuning en gesprekken 

De afspraken met betrekking tot de financiën van onze school zijn vastgesteld in het Financieel 
Beleidskader 2017 van De Laurentius Stichting. 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 Laurentius Stichting en het schoolplan van de school te realiseren.  
Algemeen Financieel beleid wordt gedefinieerd als het maken van afspraken over geld om de financiële 
ruimte te beheren, om de financiële continuïteit te borgen en om risico’s te beheersen. Het kader wordt 
gevormd door onderstaande afspraken.  

8.2 Visie 

De Laurentius Stichting wil een verantwoord financieel beleid voeren, waarbij middelen optimaal worden 
ingezet voor het verhogen van de onderwijskwaliteit alsmede dat de risico’s in de organisatie voldoende 
worden afgedekt.  

8.3 Doelstelling 

De doelstelling van het financieel beleid luidt: het in stand houden van een financiële positie, opdat de 
continuïteit van de stichting en de aan haar verbonden scholen kan worden gewaarborgd en waarmee 
de doelstellingen van de stichting, zoals verwoord in het strategisch plan, kunnen worden gerealiseerd. 
Het uitgangspunt voor de begroting van de Stichting is dat die sluitend dient te zijn. Dit uitgangspunt 
geldt ook voor de begrotingen van de individuele scholen. Een “sluitende” begroting wil zeggen dat in 
principe de in enig jaar ontvangen subsidies, overige inkomsten en financiële baten minus de afdracht 
collectief en minus de kosten minimaal breakeven zijn (oftewel de baten = de lasten). In voorkomende 
gevallen is het mogelijk dat de begroting negatief is. Het CvB kan dan besluiten om een beroep te doen 
op de reserves van de school of de stichting.  

8.4 Beleid  

Het beleid van de stichting wordt geformuleerd door het CvB dat hierin wordt geadviseerd door het 
DIROV. Het DIROV wordt gevormd door de directeuren van de scholen. De schooldirecteur is integraal 
eindverantwoordelijk voor de school. Bij het formuleren van de financiële afspraken wordt “ontschotting 
van middelen” als uitgangspunt genomen en uiteraard art 148 van de Wet op Primair Onderwijs. 
Ontschotting “De scheiding tussen de formatiebegroting en materiële begroting” is verdwenen. Er is een 
geïntegreerde begroting voor iedere school in euro’s. Iedere school krijgt hierdoor de kans om ‘materiële 
inkomsten’ in te zetten voor personeelskosten, of ‘personele inkomsten’ voor materiële kosten 
(kernwaarden : vrijheid en verantwoordelijkheid. De Wet Primair Onderwijs art 148 luidt “Het bevoegd 
gezag wendt de ontvangen subsidie ter dekking van de kosten voor de materiële instandhouding en de 
personeelskosten uitsluitend aan voor kosten voor materiële instandhouding, personeelskosten van de 
stichting en de daaronder opererende scholen”.  De stichting dient een goed inzicht te krijgen/hebben in 
de financiële positie van de stichting als totaal en die van de individuele scholen. Vanuit deze informatie 
is het mogelijk (meerjaren)beleid te formuleren. Verantwoord meerjarenbeleid kan indien er inzicht 
bestaat in leerlingenprognoses, inkomsten, personele- en materiële kosten, projecten, voorzieningen en 
reserves. Om dit meerjarenbeleid vorm te geven dient er een transparant systeem van financiële 
planning en control op centraal en op schoolniveau te zijn gerealiseerd. Op dit moment staan we 
negatief op de begroting. We zien dat de scholen met gewicht, zoals de Petrus Dondersschool, in 2020 
gefaseerd extra geld erbij krijgt conform het gewicht wat aan de school hangt. Hiermee zouden we naar 
een positief resultaat kunnen gaan.  
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8.5 Planning & Control  

Om het systeem van planning en control te realiseren, worden de volgende resultaten geformuleerd.  
1. De scholen en het CvB maken en bespreken tijdig de jaarlijkse begroting, de kwartaalrapportages 

en de jaarrekening. Het CvB levert de managementrapportage aan de Raad van Toezicht. De 
rapportage omvat in ieder geval de volgende gegevens: het verloop van de exploitatie in relatie 
tot de begroting, het verloop van de investeringen, voorzieningen en reserves, ontwikkeling 
leerlingaantallen, aantal FTE’s, en cijfers ten behoeve van het ziekteverzuim.  

2. Er is een kalenderjaarcyclus waarbij de beschikbare budgetten worden ingezet zowel op school- 
als stichtingsniveau, gericht op het verhogen van de onderwijskwaliteit.  

3. De meerjarenbegroting heeft betrekking op de komende 4 jaren.  
 
De procedure omtrent de totstandkoming van de begroting is als volgt:  

 Het CvB is budgetverantwoordelijk voor de gehele stichting.  
 De schooldirecteur is budgetverantwoordelijk voor de schoolbegroting. 
 In samenwerking met het administratiekantoor wordt in oktober/november een concept 

meerjarenbegroting op school- en stichtingsniveau opgesteld voor een periode van 4 jaar. 
 De integrale (school)begroting is zodanig inzichtelijk dat er duidelijkheid is over het totaal 

resultaat, maar ook over het resultaat van baten en lasten voor de onderdelen personeel, 
materieel en projecten.  

 De toekenning van subsidie personeel is gebaseerd op de leerlingaantallen per teldatum 1 
oktober T en leerlingenprognoses over de komende 10 jaren en de gewogen gemiddelde leeftijd 
onderwijzend personeel (GGL) van 1 oktober T en de verwachte GGL voor de komende 4 jaren;  

 
De stichting heeft per school de volgende meerjarige plannen :  

 Een meerjarenonderhoudsplan (MOP 20 jaar)  
 Een meerjareninvesteringsplan (MIP minimaal 10 jaar) voor:  

o het onderwijs leerpakket (OLP)   
o het meubilair (niet zijnde bekostigd uit afzonderlijke budgetten t.b.v. inrichting nieuwe 

groepen)  
o ICT - De afschrijvingen op nieuwe investeringen dienen te passen binnen de 

meerjarenexploitatie van de individuele school.  
 
De investeringen maken tevens onderdeel uit van de liquiditeitsbegroting van de stichting. De 
doelstelling van de liquiditeitsbegroting is dat deze over meerdere jaren een positief saldo laat zien.  

 Bijlage: Financieel Beleidskader 2017 Laurentius d.d. 6-12-2017, inclusief Treasury Statuut d.d. 4-
10-2016. 

 Bijlage: Inkoop en aanbestedingsbeleid 2017-2019 

 Bijlage: Inkoopvoorwaarden algemeen d.d. 5 april 2017 

8.6 Externe geldstromen 

Van het rijk ontvangt de school de lumpsumbekostiging. De samenwerkingsverbandgelden komen vanuit 
het Samenwerkingsverband naar de school. 
Op basis van de ambities uit het Bestuursakkoord (zie bijlage) zijn er de prestatieboxmiddelen, die 
ingezet worden voor taal, rekenen, cultuureducatie, wetenschap en techniek, talentontwikkeling en 
professionalisering van leerkrachten en schoolleiders. 
Van de lokale overheid ontvangt de school projectsubsidies voor schoolmaatschappelijk werk, de 
schakelklas, stimuleren van de ouderbetrokkenheid, Brede Buurt School, onderwijsachterstanden, 
leerkansenprofiel, voor- en vroegschoolse educatie, vakleerkrachten/combinatiefunctionaris.  
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Incidentele subsidies worden ingezet bij projecten waar geld voor nodig is en die niet afgedekt kunnen 
worden door de school zelf. De budgetten komen op bovenschools niveau binnen en worden daar 
beheerd. De school verantwoordt zich over de deugdelijke besteding van de gelden via de 
managementrapportage(s) en het jaarverslag. Al school kunnen we meer halen uit deze subsidiestroom. 
In overleg met het secretariaat zullen we ons als school hier meer in gaan verdiepen om de juiste 
subsidies vanuit Den Haag binnen te halen voor de school. 

8.7 Sponsoring 

Bij sponsoring geeft een sponsor geld, goederen of diensten aan een school in ruil voor een 
tegenprestatie. Dat kan b.v. vermelding in de schoolkrant of schoolgids zijn. Zonder tegenprestatie is er 
sprake van een gift. Er zijn wettelijke voorwaarden voor sponsoring in het PO en VO.  
De gedragsregels voor sponsoring zijn vastgelegd in het Convenant Sponsoring 2015-2018. 
Bestuur en scholen zijn gebonden aan de regelgeving in het Convenant Sponsoring 2015-2018, dat afliep 
per 1 januari 2019, maar naar verwachting gecontinueerd zal worden. Met betrekking tot het beleid op 
schoolniveau heeft de MR instemmingsrecht en op stichtingsniveau is dat de GMR.  De school  (het 
bevoegd gezag en/of schoolleiding) toetst een specifieke sponsorovereenkomst aan de kaders  van het 
convenant, alsmede aan de bestaande wet en regelgeving, en maakt daarbinnen in overleg met alle 
geledingen binnen de school -met inachtneming van de instemming van de MR- een eigen afweging ten 
aanzien van de maatschappelijke betrokkenheid van de sponsor, het gesponsorde bedrag en de 
verlangde tegenprestatie.  
 

 Bijlage: Convenant Sponsoring 2015-2018 

 Biilage: Brochure OCW ‘Spelregels sponsoring op scholen’ 2015 
 
De school gaat als volgt met sponsoring om: 
 
a. Gesponsorde lesmaterialen:  
Bedrijven en organisaties bieden scholen lesmaterialen aan, zoals lesboekjes, dvd’s, folders, posters en 
spellen.  
 
b. Sponsoren van activiteiten:  
Voor het organiseren van schoolfeesten, sportdagen, schoolzwemmen en schoolreisjes wordt gebruik 
gemaakt van sponsors, al dan niet afkomstig uit de directe schoolomgeving.  
 
c. Sponsoren van gebouw/inrichting/(computer)apparatuur  
Er zijn scholen die via sponsoring een extra lokaal laten bouwen, apparatuur aanschaffen of een deel van 
de exploitatie bekostigen (bijvoorbeeld door een leslokaal te laten sponsoren). Ook kan er sprake zijn 
van de sponsoring van cateringactiviteiten.  
 
Bij tegenprestaties kan bijvoorbeeld worden gedacht aan:  
a. Advertenties:  
Scholen bieden de mogelijkheid om te adverteren, bijvoorbeeld in hun schoolkrant, de schoolgids, 
website of op de zogenaamde “schoolboards”.  
 
b. Uitdelen van producten:  
Winkels, bedrijven en instituten delen op school producten uit om leerlingen of hun 
ouders/voogden/verzorgers deze producten te laten proberen. Ook het aanprijzen van goederen of 
diensten kan voorkomen.  
 
Beleidsvoornemens: 

 Verdiepen en inzetten van meer subsidiestroom vanuit Den Haag voor scholen 
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 In 2023 positief resultaat boeken op de sluitende begroting 
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9 Bestuurlijke samenwerking 

De stichting wil bijzonder goed onderwijs bieden vanuit de katholieke grondslag. Ieder kind is uniek, bezit 
talenten en moet de kans krijgen die te ontwikkelen. Alle betrokkenen werken samen aan de opvoeding 
en vorming van jonge mensen en begeleiden hen in hun ontwikkeling tot nieuwsgierige en 
onderzoekende mensen, die met vertrouwen de toekomst tegemoet gaan. Met het gereedkomen van 
het strategisch beleidsplan 2019-2023 “Op weg naar 2023” (zie bijlage) in juni 2018 zijn op zes thema’s 
beelden en doelen neergezet waar de komende jaren aan gewerkt wordt. Deze beelden en doelen 
rondom leerling, ouder, leerkracht, organisatie, onderwijs en leider worden nader uitgewerkt in een plan 
van aanpak.  Het gedichtje uit het SBP vormt de kern van dit streven naar goed toekomstgericht 
onderwijs gezien in het licht van de kernwaarden van de stichting (#samen, #groei, #plezier, 
#toekomstgericht, #eigenaarschap, #openheid, #vrijheid, #verantwoordelijkheid en #eigenheid).  
De stichting is een lerende organisatie, die de koers en de katholieke identiteit van de organisatie 
bewaakt en de ontwikkeling van de scholen faciliteert en de samenwerking tussen de scholen stimuleert 
en ondersteunt. Het SBP zal voor de school een streven zijn om meer in de school en de jaarplannen 
terug te laten komen als thema’s en onderwerpen om aandacht te geven op alle niveaus.  
 
Identiteit 
De Laurentiusstichting wil een organisatie zijn waarin leerlingen onderwijs krijgen, waarbij we ons 
realiseren dat een mens meer nodig heeft dan rekenen en taal. Wil een kind uitgroeien tot een 
volwaardige participant van de samenleving, dan zal het weet moeten hebben van de waarden die 
daarbij nodig zijn. Die waarden worden soms expliciet en dan weer impliciet binnen de stichting 
benoemd, en lopen uiteen in begrippen als: respect, saamhorigheid, heel de mens, verantwoordelijkheid 
nemen voor elkaar, dienstbaarheid, gemeenschap, tot en met de expliciete wil om niemand uit te 
sluiten.  
Vanuit die opvatting staat de Laurentiusstichting open voor mensen vanuit allerlei overtuigingen die dit 
waardenpatroon ondersteunen en verder willen verdiepen. Naar de beste traditie van de geschiedenis 
van het katholieke onderwijs in de wereld staan we open voor de wereld om ons heen.  
 
Waarden hebben het nodig om voortdurend geënt te worden  
De samenleving, en daarmee het onderwijs, is in een voortdurend veranderingsproces betrokken. 
Hoewel de waardengemeenschap daarmee niet onmiddellijk geraakt wordt, vraagt dit wel om een 
constante herijking. Het is een hertalingsproces dat alleen in dialoog binnen de Laurentiusstichting tot 
bloei kan komen.  
De waarden moeten ook gevoed worden vanuit de bron waarnaar de ondertitel van de stichting verwijst. 
Onze bestaansgrond is niet diffuus, maar verwijst naar de lange en oude katholieke traditie. In die 
traditie gaat het over onze houding als katholieke gemeenschap in relatie tot God de Vader en zijn Zoon 
Jezus Christus. Het proces van enten van onze identiteit vergt ook voortdurend “leren” wat deze relatie 
van ons vraagt.  
 
Waarden verdienen het geëxpliciteerd te worden  
Binnen de Laurentiusstichting blijven we zoeken naar gepaste, adequate vormen om aan onze identiteit 
gestalte te geven. Zonder woorden worden onze daden richtingloos en zonder daden blijven onze 
woorden vruchteloos.  
 
Landelijke ontwikkelingen 
Het bestuur volgt de beleidsagenda van de PO-Raad en de afspraken uit het bestuursakkoord 2014-2020. 
Deze afspraken zijn nog steeds geldig, maar omdat er sinds 2014 zaken zijn gerealiseerd of op basis van 
voortschrijdend inzicht zijn vervallen, is het beleid van de PO-Raad verder aangescherpt en verwoord in 
de Strategische Beleidsagenda 2018-2021 “Samen werken aan goed onderwijs”.  
In de strategische beleidsagenda PO-Raad gaat het om vijf accenten, die de leerlingen maximaal 
voorbereiden op de complexe samenleving: 
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 Onderwijs is samen opgroeien 
Besturen en scholen en hun partners stellen leerlingen centraal, dragen zorg voor een doorgaande lijn in 
het onderwijs, bevorderen gelijke kansen en zorgen voor een gezonde en veilige leeromgeving. 

 Onderwijskwaliteit is verantwoordelijkheid nemen. 
Besturen en scholen werken aan onderwijskwaliteit volgens een kwaliteitscyclus, zorgen dat het 
onderwijs voldoet aan de wettelijke deugdelijkheidseisen en tonen hoe er gestuurd wordt op 
onderwijskwaliteit. 

 Innoveren is samen leren 
Besturen en scholen dragen zorg voor modern onderwijs, stimuleren een onderzoekende en 
innoverende houding en bevorderen kennisontwikkeling en kennisdeling 

 Leraar is een waardevol beroep 
Besturen en scholen stimuleren diversiteit binnen de teams, bieden ruimte voor professionele 
ontwikkeling van elke werknemer, dragen zorg voor goede arbeidsomstandigheden en een beheersbare 
werkdruk. 

 Besturen is een vak 
Besturen dragen zorg voor en sturen op kwalitatief goed onderwijs, waarborgen de ontwikkeling van de 
professionele organisatie en zorgen daarbij voor interne betrokkenheid van teams, medezeggenschap en 
toezicht  en verantwoorden zich actief over de kwaliteit van het onderwijs.  
Het bestuur van de Laurentius Stichting onderschrijft de beleidsagenda van de PO-Raad en conformeert 
zich hieraan. In het strategisch beleidsplan 2019-2023 van de stichting is e.e.a. verwoord. 
 
Beleidsvoornemens: 

  Het strategisch beleidsplan terug laten komen in de jaarplannen en op school 
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10 Samenwerking met anderen  

Onze school staat midden in de gemeenschap. Wij streven naar samenwerking met instanties in de wijk. 
Onze school onderhoudt daarom structurele contacten met externe instanties. Hierdoor halen we 
expertise binnen waardoor we adequaat samen kunnen werken aan de opvoeding en de ontwikkeling 
van de leerlingen. We dragen daarvoor, als school, ouders en omgeving, een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid.  
 
De externe instanties waarmee we een relatie onderhouden zorgen voor advies, hulp en ondersteuning 
en dit komt de kwaliteit van het onderwijs en de school als organisatie ten goede. Daarom onderhoudt 
onze school systematische en gereguleerde contacten met voorschoolse voorzieningen en in het kader 
van de zorg onderhouden wij contacten met: de leerplichtambtenaar, de wijkagent Centrum voor jeugd 
en gezin, Schoolmaatschappelijk werk en de schoolarts. 
 
De school heeft een samenwerking met een praktijk voor kinderfysiotherapie. De 
onderbouwleerkrachten screenen (samen met de vakleerkracht voor gym) de leerlingen motorisch en 
bepalen (na overleg met de ouders) welke leerlingen er in aanmerking komen voor verder onderzoek 
door de kinderfysiotherapeut. Dit onderzoek (en eventueel behandeling) vindt plaats op school. De 
fysiotherapeut is beschikbaar voor hulpvragen van leerkrachten en kan de leerkracht adviseren op het 
gebied van hulpmiddelen in de groep.    

10.1 Contact met ouders 

Goede contacten met ouders vinden wij van groot belang omdat school en ouders dezelfde doelen 
nastreven: de algemeen menselijke en de cognitieve ontwikkeling van (hun) leerlingen. Ouders zien we 
daarom als gelijkwaardige gesprekspartners. Voor de leraren zijn de bevindingen van de ouders 
essentieel om het kind goed te kunnen begeleiden. En voor de ouders is het van belang dat zij goed 
geïnformeerd worden over de ontwikkeling van hun kind.  
Onze ambities zijn:  
1. Ouders worden betrokken bij schoolactiviteiten  
2. Leraren stellen zich op de hoogte van de opvattingen en verwachtingen van de ouders  
3. Ouders ontvangen informatie over de actuele gang van zaken  
4. Ouders worden betrokken bij (extra) zorg  
5. Ouders (en hun leerlingen) worden adequaat voorbereid op het vervolgonderwijs  
6. Ouders worden adequaat op de hoogte gesteld van de ontwikkeling van hun kind  
7. Leraren stimuleren ouders tot onderwijsondersteunend gedrag in de thuissituatie  
 
Samenwerken met de ouders is ook binnen de Laurentius Stichting en haar scholen vanzelfsprekend, 
ouders zijn welkom. School en ouders voelen zich partners, zijn betrokken met elkaar en stralen dat uit 
in de contacten met elkaar over het kind.  
De inbreng en ouderbetrokkenheid van ouders op een school in de vorm van vrijwilligerswerk ‘helpende 
handjes’, oudervereniging/ouderraad en medezeggenschapsraad wordt zeer gewaardeerd en draagt bij 
aan een veilige sfeer op de school.  
De beleidsdocumenten ‘Klachtenregeling’ (zie bijlage) en ‘Toelating, schorsing en verwijdering’ (zie 
bijlage) zijn voor de directies uitgangspunt voor het handelen als er sprake is van problemen en/of 
conflictsituaties met ouders.  
Bestuur en scholen staan partnerschap met ouders voor. Toch kan het voorkomen dat er soms 
misverstanden ontstaan en iemand een klacht wil indienen bij de school of het bestuur.  
In eerste instantie is de leerkracht van de groep aanspreekpunt voor ouders of een directielid. Elke 
school heeft een contactpersoon of vertrouwenspersoon, die aanspreekpunt is voor doorverwijzing.  
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Lukt het niet een klacht op schoolniveau af te handelen, dan kunnen klachten bij het bestuur worden 
ingediend of bij de Landelijke Klachtencommissie voor het katholiek onderwijs, onderdeel van de 
Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO), waar het bestuur met zijn scholen bij is aangesloten. 
 
Indien gewenst kan men zich ook wenden tot een van de vertrouwenspersonen van de stichting.  
Contactpersoon en vertrouwenspersoon worden vermeld in de schoolgids.  

10.2 Overgang PO-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 waaraan we leerlingen leveren. Onze 
ambities zijn:  
1. Wij hanteren de BOVO procedure voor de advisering word vastgesteld.  
2. Wij overleggen systematisch met de mentoren van de VO-scholen waaraan we leerlingen leveren.  
3. Wij hebben zicht op wat het voortgezet onderwijs van onze leerlingen vraagt.  
4. Wij beschikken over een aanbod om de leerlingen optimaal op het VO voor te bereiden.  
5. Wij controleren of onze adviezen effectief zijn.  

10.3 Voor- en vroegschoolse educatie  

Onze school is een VVE-school (vroeg- en voorschoolse educatie). Dit betekent dat we nauw 
samenwerken met de peuterspeelzaal van Stichting kinderspeelzalen Den Haag. 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 (vroegschool: groep 1 en 2) maakt gebruik van de 
methode Piramide. We onderhouden een zeer goede relatie met de peuterspeelzaal (voorscholen) en 
er is in alle gevallen van plaatsing op de basisschool sprake van een warme overdracht. Er is regelmatig 
overleg tussen de directeur van de basisschool en de leidinggevende van de peuterspeelzaal om met 
elkaar in een zogeheten ‘Critical friend’ gesprek nader tot elkaar te komen en de doorgaande lijn te 
blijven voeren. Het bij elkaar kijken (pedagogisch medewerker van de Peutergaarde in de klassen op de 
school en vice versa) draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs en de doorgaande lijn tussen voor- en 
vroegschool.  

10.4 Voor-, tussen- en naschoolse opvang (buitenschoolse opvang)  

Onze school beschikt over voorzieningen met betrekking tot opvang. Wij hanteren een continurooster 
derhalve lunchen de leerlingen samen met de leerkracht in de klas. De half uur buiten wordt d.m.v. LKP-
gelden gesubsidieerd met buitensportcoördinatoren die spelenderwijs met leerlingen gaan sporten. Het 
is ons streven om intensief samen te werken met instanties en verenigingen in de wijk in relatie tot de 
naschoolse opvang. Momenteel hebben we te maken met Dak kindercentra voor voorschoolse en 
naschoolse opvang. We onderhouden contact met een gemeentefunctionaris die als opdracht heeft de 
contacten tussen de school, de aanbieders van naschoolse opvang en de verschillende verenigingen en 
instanties te versterken. 
 
Beleidsvoornemens: 

 Ouderbetrokkenheid doorzetten door het aanbieden van informatiebijeenkomsten en het 
onderwijsinhoudelijk begeleiden van de leerlingen thuis 

 Doorzetten van de doorgaande lijn tussen onderwijs- en opvang 
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11 Plannen 

In de voorgaande hoofdstukken hebben we een aantal beleidsvoornemens verwoord.  
Ook in het, op stichtingsniveau opgestelde meerjaren strategisch beleidsplan zijn beleidsvoornemens 
verwoord. Hieronder vindt u ze nogmaals bij elkaar. 

11.1 Alle beleidsvoornemens 

Kwaliteitsbeleid 

 Missie/ visie meer uitdragen in de school 

 Op orde hebben van het kwaliteitshandboek 

 Kwaliteitsmatrix op orde hebben 

 Borgen concept voor aankomende twee jaar 

 Ouderbetrokkenheid vergroten 

 EDI verder ontwikkelen 

 Zicht op ontwikkeling beter in kaart krijgen 

 LKP-vakdocenten didactisch sterker maken 

 Ontwikkelingsperspectief makkelijker inzetbaar maken 

 Betere doorgaande lijn tussen onderwijs- en opvang 

 Hogere verwachtingen uitspreken naar de leerlingen 

 Resultaten verhogen 

 Kwaliteitszorg strategischer inzetten en zorgdragen voor doelrealisatie 

 Borgen van het verbetertraject 

Tevredenheidspeiling 

 Betere hygiëne in de school  

 Meer en duidelijke informatievoorziening m.b.t. school gerelateerde zaken 

 Sociale veiligheid beter uitdragen a.d.h.v. het pestprotocol 

 Omgeving schoolveiligheid meer garanderen 

 Resultaten verder omhoog krijgen en behouden van de huidige vaardigheidsgroei 
 
Evaluatie voorgaande schoolplan 

 In kaart brengen onderwijsbehoeften van de leerlingen m.b.t. de Nederlandse taal en 
uitschrijven in beleid met input van het team 

 De leraren kunnen effectief omgaan met verschillen in hun groep. 

 De school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van haar leerlingenpopulatie en staat 
beschreven in het zorgprotocol 

 
Onderwijskundig beleid 

 Borgen EDI 

 Bijscholen onderzoekend en ontdekkend leren 

 Uitwerken leerlingportfolio’s 

 Inzetten van blokplanningen voor alle vakken 

 De school voert de zorg planmatig en via het opgestelde zorgprotocol uit 

 Leerlingen zijn eigenaar van het leerproces en werken met een eigen portfolio 

 Het team en het bestuur wordt betrokken bij de resultaten n.a.v. de Cito en denken mee in  het 
verbeteren van het onderwijs 

 Elke leerling heeft de beschikking over een eigen tablet 

 De Vreedzame Wijk wordt gezamenlijk gedragen door leerlingen, ouders, organisaties in de wijk 
en het team 

 Meer effectieve onderwijstijd voor lezen 
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 Meer observaties op het gebied van didactiek van technisch lezen 

 Opzetten van de leesmethode Bouw! in de groepen 2 t/m 4 

 Klankonderwijs bij kleuters verder borgen 

 Inzetten op de klank-tekenkoppeling voor de kleuters en groep 3 

 Vanaf de kleuterklassen veel aandacht besteden aan kritisch luisteren en begrijpend luisteren 
door middel van o.a. de methode “Hoorspel” met aanpassing naar de NT2-didactiek.  

 Inzet Nieuwsbegrip XL 

 Aanschaf nieuwe technisch lezen methode 

 De leraren beschikken over voldoende kennis en vaardigheden t.a.v. de moderne rekendidactiek 
(ze zijn op de hoogte van de nieuwste inzichten)  

 Leerlingen actief betrekken bij de ouder-kind gesprekken en deze zelf het leerproces laten 
reflecteren 

 
Personeelsbeleid 

 Structureel inzetten van het gesprekkencyclus via Coo7 

 Structureel inzetten van de instructional leaders 

 IB volgt training schoolopleider, leerkrachten begeleiding van HBO-stagiaires kan na bijscholing, 
school wordt opleidingsschool 

 Afstemming van de inhoud van de studiedagen en de individuele opleidingen/ cursussen 

 Laurentius Leert schoolbreed meer inzetten voor het volgen van cursussen en 
netwerkoverleggen 

 Doorzetten en verder uitdiepen van de collegiale consultaties i.c.m. lesvoorbereidingen en 
feedbackgesprekken 

 Structureel inzetten van preventiemedewerker 
 
Financieel beleid 

 Verdiepen en inzetten van meer subsidiestroom vanuit Den Haag voor scholen 

 In 2023 positief resultaat boeken op de sluitende begroting 
 
Bestuurlijke samenwerking 

 Het strategisch beleidsplan terug laten komen in de jaarplannen en op school 
 
Samenwerking met anderen 

 Ouderbetrokkenheid doorzetten door het aanbieden van informatiebijeenkomsten en het 
onderwijsinhoudelijk begeleiden van de leerlingen thuis 

 Doorzetten van de doorgaande lijn tussen onderwijs- en opvang 

11.2 Keuzes en verdeling over de jaren 2019 - 2023 

We maken naar aanleiding van alle bovenstaande analyses de onderstaande keuzes.  

11.2.1 Onderwerpen voor het jaarplan 2019-2020 (jaar 1) 

 Missie/ visie meer uitdragen in de school 

 Op orde hebben van het kwaliteitshandboek 

 Borgen onderwijsconcept voor aankomende twee jaar 

 EDI verder ontwikkelen 

 Zicht op ontwikkeling beter in kaart krijgen 

 Ontwikkelingsperspectief makkelijker inzetbaar maken 

 Betere doorgaande lijn tussen onderwijs- en opvang 

 Resultaten verhogen 

 Borgen van het verbetertraject 
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 Resultaten verder omhoog krijgen en behouden van de huidige vaardigheidsgroei 

 De leraren kunnen effectief omgaan met verschillen in hun groep. 

 Uitwerken leerlingportfolio 

 Inzetten van blokplanningen voor alle vakken 

 Het team en het bestuur wordt betrokken bij de resultaten n.a.v. de Cito en denken mee in  het 
verbeteren van het onderwijs 

 Meer effectieve onderwijstijd voor lezen 

 Meer observaties op het gebied van didactiek van technisch lezen 

 Opzetten van de leesmethode Bouw! in de groepen 2 t/m 4 

 Klankonderwijs bij kleuters verder borgen 

 Inzetten op de klank-tekenkoppeling voor de kleuters en groep 3 

 Inzet Nieuwsbegrip XL 

 Aanschaf nieuwe technisch lezen methode groep 3 

 Leerlingen actief betrekken bij de ouder-kind gesprekken en deze zelf het leerproces laten 
reflecteren 

 Structureel inzetten van het gesprekkencyclus via Coo7 

 Structureel inzetten van de instructional leaders 

 IB volgt training schoolopleider, leerkrachten begeleiding van HBO-stagiaires kan na bijscholing, 
school wordt opleidingsschool 

 Doorzetten en verder uitdiepen van de collegiale consultaties i.c.m. lesvoorbereidingen en 
feedbackgesprekken 

 Structureel inzetten van preventiemedewerker 

 Het strategisch beleidsplan terug laten komen in de jaarplannen en op school 

 Doorzetten van de doorgaande lijn tussen onderwijs- en opvang 
 

11.2.2 Onderwerpen voor het jaarplan 2020-2021 (jaar 2)  

 Borgen van jaar 1 

 Ouderbetrokkenheid vergroten 

 Hogere verwachtingen uitspreken naar de leerlingen 

 Betere hygiëne in de school  

 Sociale veiligheid beter uitdragen a.d.h.v. het pestprotocol 

 In kaart brengen onderwijsbehoeften van de leerlingen m.b.t. de Nederlandse taal en 
uitschrijven in beleid met input van het team 

 De school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van haar leerlingenpopulatie en staat 
beschreven in het zorgprotocol 

 Leerlingen zijn eigenaar van het leerproces en werken met een eigen portfolio 

 De Vreedzame Wijk wordt gezamenlijk gedragen door leerlingen, ouders, organisaties in de wijk 
en het team 

 Laurentius Leert schoolbreed meer inzetten voor het volgen van cursussen en 
netwerkoverleggen 

 Verdiepen en inzetten van meer subsidiestroom vanuit Den Haag voor scholen 

 Aanschaf nieuwe technisch lezen methode groep 4 t/m 8 

11.2.3 Onderwerpen voor het jaarplan 2021-2022 (jaar 3) 

 Borgen jaar 2 

 Kwaliteitsmatrix op orde hebben 

 LKP-vakdocenten didactisch sterker maken 

 Kwaliteitszorg strategischer inzetten en zorgdragen voor doelrealisatie 

 Bijscholen onderzoekend en ontdekkend leren 

 De school voert de zorg planmatig en via het opgestelde zorgprotocol uit 
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 Vanaf de kleuterklassen veel aandacht besteden aan kritisch luisteren en begrijpend luisteren 
door middel van o.a. de methode “Hoorspel” met aanpassing naar de NT2-didactiek.  

 Ouderbetrokkenheid doorzetten door het aanbieden van informatiebijeenkomsten en het 
onderwijsinhoudelijk begeleiden van de leerlingen thuis 

11.2.4 Onderwerpen voor het jaarplan 2022-2023 (jaar 4) 

 Borgen jaar 3 

 Meer en duidelijke informatievoorziening m.b.t. school gerelateerde zaken 

 Omgeving schoolveiligheid meer garanderen 

 Elke leerling heeft de beschikking over een eigen tablet 

 De leraren beschikken over voldoende kennis en vaardigheden t.a.v. de moderne rekendidactiek 
(ze zijn op de hoogte van de nieuwste inzichten)  

 Afstemming van de inhoud van de studiedagen en de individuele opleidingen/ cursussen 

 In 2023 positief resultaat boeken op de sluitende begroting 

11.3 Jaarplannen 

In onze jaarplannen die zullen volgen, zullen we de hierboven gekozen doelen in kleinere stappen tot 
PDCA opgestelde uitvoeringsplannen vertalen.  
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12 Tot slot 

Het opstellen van het schoolplan is een flinke klus geweest die ons als team weer focus heeft gegeven 
voor de aankomende vier schooljaren. We zijn in staat geweest om te reflecteren, kritisch te kijken, te 
onderzoeken en samen te werken om een gedegen plan neer te zetten. Deze toekomstgerichte 
vaardigheden zullen we doorzetten in de komende jaren om de leerlingen toekomstbestendig en 
onderwijsinhoudelijk klaar te stomen voor het voortgezet onderwijs. Het gedichtje uit het SBP vormt de 
kern van dit streven naar goed toekomstgericht onderwijs gezien in het licht van de kernwaarden van de 
stichting en de school: 
 

Ik groei en ik bloei 
Op mijn eigen manier 

Met oog voor de ander 
En met veel plezier 

Ik sta klaar om te delen 
Wat ik weet, wat ik kan 

En als ik iets nieuws ontdek 
Help jij me dan? 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
Senne Donders 
Directeur Petrus Dondersschool  
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13 Bijlagen 

Zie https://www.petrusdondersschool.nl/onze-school/schoolplan  
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