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1 Inleiding

1.1 Voorwoord
De Sint Jozefschool maakt deel uit van de Laurentiusstichting voor katholiek primair onderwijs, een schoolbestuur dat
het bevoegd gezag vormt van 28 scholen voor basisonderwijs, waaronder een school voor speciaal basisonderwijs, een
school voor internationaal onderwijs en een school voor praktijkonderwijs in de gemeenten Delft, Den Haag,
Lansingerland, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Rijswijk. Er werken ruim 850 medewerkers voor ongeveer 8700
leerlingen. De stichting wordt aangestuurd door het College van Bestuur. Naast een aantal medewerkers op
bestuursniveau op diverse beleidsterreinen is er ondersteuning van een administratiekantoor. Op stichtingsniveau zijn
diverse beleidsstukken beschikbaar. Op schoolniveau is er eveneens sprake van een aantal documenten, die deel
uitmaken van het schoolplan. Zie daarvoor de documentenlijst. Alle documenten zijn op school ter inzage.

De indeling van het schoolplan 2015-2019 is afgestemd op het Strategisch beleidsplan van de Laurentius Stichting "Een
astronautenpak voor ieder kind" (zie verder het hoofdstuk 'strategisch beleid' onder het kopje Zorg voor Kwaliteit) en de
beleidsterreinen die wij relevant vinden voor onze schoolontwikkeling. Deze beleidsterreinen vormen de focus voor onze
kwaliteitszorg. Dit betekent, dat wij de beleidsterreinen beschrijven (to plan: wat beloven we?), periodiek beoordelen (to
check: doen we wat we beloven?) en borgen of verbeteren (to act).

De onderscheiden beleidsterreinen in dit schoolplan komen (deels) overeen met de kwaliteitsaspecten die de Inspectie
van het Onderwijs onderscheidt in haar toezichtkader. In het hoofdstuk Personeelsbeleid beschrijven we de
competenties (in de geest van de wet Beroepen in het onderwijs) die wij hanteren voor de persoonlijke ontwikkeling van
onze werknemers. Deze competenties vormen de rode draad in ons personeelsbeleid

1.2 Doelen en functie van het schoolplan
Ons schoolplan beschrijft, binnen de kaders van het Strategisch beleidsplan van Laurentiusstichting, in de eerste plaats
onze kwaliteit: onze missie, onze visie en de daaraan gekoppelde doelen. Wij spreken in dit geval van ambities (fase ‘to
plan). Op basis van de huidige situatie hebben we diverse instrumenten ingezet om grip te krijgen op onze sterke en
zwakke punten en daarmee op onze verbeterdoelen (fase ‘to check) voor de komende vier jaar. Het schoolplan
functioneert daardoor als een verantwoordingsdocument (wat beloven we?) naar de overheid, het bevoegd gezag en de
ouders en als een planningsdocument (wat willen we wanneer verbeteren?) voor de planperiode 2015-2019. Op basis
van ons vierjarige Plan van Aanpak (zie hoofdstuk Jaarplannen 2015-2019) willen we jaarlijks een uitgewerkt jaarplan
opstellen. In een jaarverslag zullen we steeds terugblikken of de gestelde verbeterdoelen gerealiseerd zijn. Op deze
wijze geven we vorm aan een cyclus van plannen, uitvoeren en evalueren.

1.3 Procedures voor het opstellen en vaststellen van het schoolplan
Het schoolplan is opgesteld door het managementteam van de school en ter goedkeuring voorgelegd aan de
medezeggenschapsraad. De teamleden hebben meegedacht over de missie en visie(s) van de school en een bijdrage
geleverd bij de nulmeting (via Quick Scan en vragenlijsten). De komende vier jaar zullen we planmatig hoofdstukken van
ons schoolplan met elkaar bespreken. Daarnaast zullen we aan het einde van ieder schooljaar het jaarplan voor het
komend jaar samen vaststellen. Ieder jaar kijken we met het team ook terug: hebben we onze verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd? Tenslotte dragen we zorg voor een cyclische evaluatie van de beleidsterreinen, zoals
beschreven in dit schoolplan. Met behulp van de jaarlijkse Quick Scan stellen we per jaar vast wat er (niet) goed gaat en
bepalen we onze verbeterdoelen, in relatie met ons schoolplan en de voorgenomen verbeterpunten (zie hoofdstuk
Jaarplannen 2015-2019).

De goedkeuring van de MR is verkregen op 30 juni 2015

Vervolgens is het schoolplan door het CvB vastgesteld op ...................

1.4 Bijlagen

1.5 Verbeterpunten
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Verbeterpunt Prioriteit

Archiveren van de bijlagen laag

Sint Jozefschool

Schoolplan 2015-2019 6



2 Schoolbeschrijving

2.1 Schoolgegevens

Gegevens van de stichting

Laurentius Stichting voor katholiek primair onderwijs 
Postbus 649 
2625 NV Delft 
Tel. 015-2511440 
email: secretariaat@laurentiusstichting.nl 
website: www.laurentiusstichting.nl 

College van Bestuur 
mw. drs. J. M. Reijman, voorzitter 
hr. C. J. van der Kraan, lid 

Gegevens van de school

Sint Jozef basisschool 
Directeur: Marcel Prins 
Sportparkweg 6-8 
2631 GA Nootdorp 
Tel. 015-3109654 
email: jozefschool@laurentiusstichting.nl 
website: www.sint-jozefschool.nl

2.2 Kenmerken van het personeel
De directie van de St. Jozef Basisschool bestaat uit een directeur en een adjunct-directeur die volledig ambulant zijn
voor directietaken. Een administratief medewerker ondersteunt de directie 2 ½ dag per week.

We werken met 4 bouwen. Iedere bouw heeft een eigen coördinator. Deze vier bouwcoördinatoren vormen samen met
de directie het managementteam (MT). Binnen dit MT zijn de taken en verantwoordelijkheden zo verdeeld dat we een
grote basisschool, zoals we onze school ondertussen wel mogen noemen, optimaal kunnen leiden. Dit alles zonder
afbreuk te doen aan de eigenheid, de identiteit en de sfeer van de school.

Ter coördinatie van de zorgbreedte en alles wat daarmee samenhangt, zijn er op school drie interne begeleiders (IB’ers)
werkzaam.

De groepen worden geleid door één groepsleerkracht of door zogenaamde ‘duo-baners’. Om zoveel mogelijk één lijn
binnen de groepen te bewerkstelligen, vindt er wekelijks uitgebreid overleg plaats tussen de ‘duo-baners’.

Op onze school zijn ook twee vakleerkrachten muziek werkzaam. Zij geven alle groepen muziek.

Verder zijn er twee conciërges die o.a. verantwoordelijk zijn voor de schoonmaak van de school.

Van de 57 medewerkers zijn er 43 vrouw en 14 man. Van de 57 medewerkers hebben er 15 een fulltime aanstelling. De
leeftijdsopbouw wordt gegeven in onderstaand schema (stand van zaken per 1-9-2015).

Per 1-9-2015 DIR OP OOP

Ouder dan 60 jaar 3

Tussen 50 en 60 jaar 1 14 5

Tussen 40 en 50 jaar 1 14 2

Totaal 2 46 9
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Tussen 30 en 40 jaar 8 2

Tussen 20 en 30 jaar 7

Jonger dan 20 jaar

Totaal 2 46 9

Per 1-9-2015 DIR OP OOP

Onze school heeft een grote groep ervaren leraren; we benutten hen voor de begeleiding van de wat jongere leraren
door bijvoorbeeld mentorschap. .

2.3 Kenmerken van de leerlingen

jaar totaal 0,0 0,3 1,2

01-10-2011 653 631 16 6

01-10-2012 668 646 15 7

01-10-2013 691 674 12 5

01-10-2014 712 705 5 2

Onze schoolpopulatie bestaat uit voornamelijk kinderen met de Nederlandse nationaliteit. We hebben te weinig
gewichtsleerlingen (n.a.v. de opleiding van de ouders) om voor extra bekostiging in aanmerking te komen.

We merken als school dat we geconfronteerd worden met een aantal ontwikkelingen m.b.t. de leerling-populatie. We
denken hierbij aan:

• Leerlingen worden mondiger en hebben een kortere spanningsboog. De onderlinge verschillen tussen de leerlingen
zullen toenemen m.b.t. zelfstandigheid, leermogelijkheden, gezinssituatie, religie, handicaps en sociale vaardigheid.

• De leerlingen vertonen minder innerlijke rust. Dat heeft zijn weerslag in het opnemen van informatie.

• Leerlingen worden vaardiger in het bedienen van apparatuur (computer, video, dvd e.d.).

• We merken dat het normen- en waardenbesef onder druk staat.

• De doelgroep van de school wordt breder. Dit wordt mede veroorzaakt door de ontwikkelingen binnen het passend
onderwijs.

• De concentratie van de leerlingen, de verharding van de maatschappij en de realiteitszin van de schoolbevolking zijn
aan verandering onderhevig. Het gevolg zal een vergroting van de individualisering zijn.

• De behoefte aan voor-, tussen- en naschoolse opvang zal in de komende jaren toenemen. De wetgeving schrijft voor
dat de school dit voor de ouders regelt. De Nootdorpse scholen zijn met vier kinderopvangorganisaties een
samenwerkingsovereenkomst aangegaan om aan deze plicht te kunnen voldoen.

• De toename van de zgn. NT2-kinderen.

• Onze school ligt, nagenoeg, tegen de wijken Ypenburg, Brassershout, Brasakker en Leidschenveen aan. Ondanks het
feit dat er in deze wijken een aantal scholen zijn zien we dat veel ouders kiezen voor onze school. De wijken liggen op
Haags grondgebied. Hierdoor zullen wij genoodzaakt worden ook met deze gemeente contacten te gaan onderhouden
(bijvoorbeeld met de afdeling leerplicht).

Consequentie van deze ontwikkelingen is dat we ons als school regelmatig hebben moeten bezinnen hoe we zaken
organiseren, regelen, afspreken en hoe we de identiteit en de rode lijn door de school heen kunnen waarborgen.
Afgelopen jaar kunnen we daarbij denken aan o.a. de ontwikkeling van het gedragsprotocol, de afspraak van de maand,
de uitbreiding van digitale methodes e.d. Uiteraard houdt dit niet op maar blijft dit een continue proces.
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Als school volgen we de kinderen op didactisch gebied met het Cito leerlingvolgsysteem. Zo sluiten we de schoolperiode
af met de Cito eindtoets. Volgens de Cito schoolgroep indeling vielen we de afgelopen jaren wisselend in scholengroep
1 dan wel in groep 2. De resultaten van onze leerlingen schommelden in die jaren rond het gemiddelde. De indeling in
een “scholengroep” is afhankelijk van het aantal gewichtsleerlingen.

2.4 Kenmerken van de ouders en de omgeving
Net als in de vorige paragraaf kunnen we hier opmerken dat het merendeel van onze ouders de Nederlandse
nationaliteit heeft.

De oudergroep van dit moment toont een grote betrokkenheid bij de school. Ouders zijn heel actief binnen de school.
Aan het begin van het jaar krijgen ouders een informatieboekje met daarin alle commissies en werkgroepen die er zijn.
Dit zijn groepsoverstijgende activiteiten. Ook tal van ouders leveren hun bijdrage aan groepsgebonden activiteiten. Zo
denken we aan leesmoeders, techniekouders en contactouders. Uitgedrukt in cijfers praten we dan over zo’n 225 ouders
die structureel hulp bieden/actief bezig zijn binnen de school, de oudergroep die incidenteel hulp biedt (sportdagen,
Jozefdag, festiviteiten) is beduidend groter.

We merken dat de katholieke identiteit onder druk staat. Lang niet meer alle ouders en dus vaak kinderen zijn katholiek.
Vaak kiest men voor onze school vanwege de ligging, de uitstraling, de goede referenties, steeds vaker in de laatste
plaats omdat wij een katholieke basisschool zijn. Daartegenover staat dat ouders wel weten waar ze voor kiezen, de
informatie duidelijk is en wij ons duidelijk profileren, door bijvoorbeeld de methode Trefwoord.

2.5 Sterkte-zwakteanalyse
In het kader van ons nieuwe schoolplan zien we voor de komende vier jaren 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.

STERKE KANTEN SCHOOL ZWAKKE KANTEN SCHOOL

* Groot team, prettige werksfeer en goede communicatie.
Veel kwaliteiten en mogelijkheden om taken te verdelen

* Omgaan met gedragsproblemen

* Sterke zorgstructuur, ruimte om te differentiëren waarbij
we aansluiten op de onderwijsbehoefte van het kind

* Door de omvang van de school zijn afspreken en de
doorgaande lijn moeilijk te borgen.

* School waar kinderen zich veilig voelen en we goed
samenwerken met ouders.

* Te weinig controle vanuit directie / MT,

* Goed onderhouden schoolgebouw met veel
mogelijkheden, goede ict voorzieningen die breed worden
ingezet.

* NT2 kinderen, beleid ontbreekt.

KANSEN BEDREIGINGEN

* Daadkracht vanuit directie en MT. * Financiële positie van de stichting, bezuinigingen die op
de school afkomen

* Inspelen op sociale kapitaal van ons team. * Het stabiliseren of zelfs teruglopen van leerlingaantal,
concurrentie vanuit andere scholen.

* De sociale ontwikkeling van onze kinderen
(gedragsprotocol, nieuwe SOVA methode, Scol)

* Nog niet ieder beleidsterrein is concreet uitgewerkt.

* Nieuwe methodes (Sova, Natuur en techniek en
Technisch Lezen), verdere integratie ICT middelen.

2.6 Landelijke ontwikkelingen
Het bestuur volgt de beleidsagenda van de PO-raad en de afspraken uit het bestuursakkoord 2014-2020. De scholen
van de stichting zijn daaraan gehouden. Een nadere uitwerking is te vinden in het strategisch beleidsplan, zie onder het
hoofdstuk Zorg voor Kwaliteit.
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In de beleidsagenda PO-Raad gaat het om vier thema’s:
• Verbinding: richten van voorzieningen op de belangen van kinderen.
• Innovatie en ICT: over de mogelijkheden van technologische vernieuwing.
• Kennis en onderzoek: over goed onderwijs en leraren in een academische omgeving.
• Het bestuur als motor: over professionalisering van schoolbesturen.

Vanuit het Strategisch beleidsplan van de stichting:
• Toenemende secularisatie en individualisering.
• Behoefte aan en aandacht voor voor- , tussen- en naschoolse opvang / het aanbieden van dagarrangementen / het
vormen van Integrale Kindcentra.
• Het belang van een kennismaatschappij en de positie van Nederland in de PISA-resultaten (Programme for
International Student Assessment).
• De toenemende rol van de informatie- en communicatie technologie (ICT).
• Aandacht voor veiligheid, burgerschap, sociale integratie en het voorkomen van pesten.

Daarnaast kunnen, specifiek op het terrein van overheid en onderwijs genoemd worden:
• Bezuinigingen op onderwijs.
• De invoering van passend onderwijs per 1 augustus 2014 waarbij de schoolbesturen zorgplicht hebben en voor alle
leerlingen een passende onderwijsplek moeten verzorgen.
• De bekwaamheden van schoolleiders en leerkrachten worden vastgelegd in een register voor schoolleiders (verplicht)
en voor leraren (nu nog vrijwillig), waarbij er continue scholing en professionalisering wordt gevraagd.
• De onderwijsinspectie gaat in haar werkwijze tot nu toe uit van het proportionaliteitsbeginsel, waarbij het uitgangspunt
is dat scholen steeds beter zicht krijgen op hun eigen kwaliteitszorg en waarbij de mate van toezicht wordt aangepast
aan de eigen kwaliteitszorg van scholen en besturen. 
• De inspectie gaat ook toezicht houden op de scheiding tussen bestuur en toezicht houden en op de doelmatige
besteding van de middelen.
• De noodzaak tot meer samenwerking met externe relaties op het terrein van jeugdzorg, culturele instellingen,
bedrijfsleven, buitenschoolse opvang, welzijnsorganisaties e.d., waarbij de gemeenten een regierol krijgen t.b.v. de inzet
van jeugdzorg.
• Een nieuwe CAO PO.

2.7 Verbeterpunten

Verbeterpunt Prioriteit

Personeellijst op orde brengen laag
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3 Onderwijskundig beleid

3.1 De missie van de school
Missie-kern

Onze school is een katholieke basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem
met veel aandacht voor het individuele kind. Onze school staat open voor alle leerlingen die aangemeld worden door
hun ouders/verzorgers (tenzij het schoolondersteuningsprofiel verheldert dat wij een kind de juiste ondersteuning c.q. het
juiste onderwijs niet kunnen bieden).

Het omgaan met verschillen tussen kinderen betekent ook dat wij kinderen adaptief respons geven. Kinderen geven wij
steeds meer verantwoordelijkheden, initiatieven van kinderen stimuleren wij, afhankelijk van wat een kind aankan,
maken wij onderscheid in de ruimte die wij ieder kind geven. De rol van de leerkracht wordt daarbij meer begeleidend.

Ons onderwijs is aantrekkelijk en aanschouwelijk en wij leren kinderen vaardig te worden in het omgaan met moderne
informatie- en communicatiemiddelen. Wij proberen als school een goede balans te vinden tussen het aanleren van
cognitieve, sociale, creatieve en technische vaardigheden.

Door het omgaan met verschillen tussen kinderen geven wij aandacht aan kinderen met extra onderwijsbehoeften. Dit
geldt voor kinderen die beter presteren, zoals b.v. hoogbegaafde kinderen, maar ook voor kinderen die behoefte hebben
aan extra instructie en inoefening. Deze extra aandacht bieden wij binnen en waar mogelijk buiten de groep, want
verschillen tussen kinderen zijn heel normaal binnen een groep. Wij sluiten zo goed mogelijk aan bij de ontwikkeling van
ieder kind.

Dit betekent dat wij zo vroeg mogelijk signaleren: cognitief door het afnemen van toetsen en op het gebied van gedrag
door observaties en registraties, eventueel door externen uitgevoerd. Door daarna meteen tot actie over te gaan, stellen
wij alles in het werk om leerachterstanden en gedragsproblemen te voorkomen.

Wij vinden het van groot belang dat kinderen met plezier naar school gaan en zich bij ons veilig voelen. Voor ons zijn dit
voorwaarden om tot leren te komen. Binnen onze school hanteren wij een eenduidige lijn in onze pedagogische aanpak.
Door veel aandacht te geven aan waarden en normen verlaten de kinderen na groep 8 onze school als kinderen die zo
goed mogelijk voorbereid zijn op de maatschappij.

Opvoeden doen wij samen met de ouders. De ouders blijven uiteraard de eerstverantwoordelijken voor de opvoeding
van hun kind(eren). Wij verwachten van ouders een positieve betrokkenheid bij de school. Dat kan zich uiten in steun
naar de leerkrachten toe, vrij communiceren met de groepsleerkracht, helpen bij activiteiten en het tonen van
belangstelling voor hun kind op school. De leerkrachten van onze school zijn betrokken bij de ontwikkeling van ieder
kind, geven aandacht en hebben een signaalfunctie naar de ouder. Door een wederzijds open contact ervaren de
kinderen de samenwerking in de opvoeding tussen ouders en school.

Dit alles vraagt binnen onze school een professionele cultuur. Zo ontwikkelen leerkrachten voortdurend hun
competenties, doen zij aan intervisie en zijn zij open over hun problemen en/of ontwikkelpunten. Competentiegericht
werken betekent ook dat wij de kwaliteiten van mensen goed benutten. Hierbij kunnen leerkrachten bij bepaalde vakken
voor verschillende groepen ingezet worden. De waardering voor de kwaliteiten verhoogt het plezier in werken voor
personeel en dus ook voor de kinderen.

Slogan en kernwaarden

Onze slogan is: Samen laten we de kinderen groeien.

Onze kernwaarden

Hieronder zijn vijf kernwaarden uitgewerkt. De omschreven begrippen geven naar ons idee weer hoe we de Jozefschool
zien en hoe we binnen de school willen werken. De school gaat een verdere groei tegemoet. We zien dit schrijven als
een blauwdruk die we naast alle nieuwe ontwikkelingen houden. Op die manier willen we er voor waken dat de groei van
de school geen afbreuk doet aan de identiteit van onze school.
Veiligheid
De Sint Jozefschool is een katholieke school waar een veilige sfeer heerst, die zich kenmerkt door openheid, tolerantie,
gezelligheid, samenwerken en aandacht voor elkaar. Iedereen is medeverantwoordelijk om hiervoor zorg te dragen. De
onderlinge communicatie kenmerkt zich door een vriendelijke en positieve houding, waardoor ieder zichzelf durft te zijn
en zich vrij durft te uiten. De kinderen worden door het personeel met aandacht en begrip tegemoet getreden. Ieder is
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alert op (mogelijke) conflicten, gaat deze niet uit de weg, maar praat deze uit en lost deze zo mogelijk op. De ouders
mogen er op vertrouwen dat de school de kwaliteit van het onderwijsaanbod waarborgt en dat dit aansluit bij de
leefwereld van het kind.
Respectvol met elkaar omgaan
Hieronder verstaan we in de breedste zin: mensen in hun waarde laten. Dit heeft betrekking op levensopvattingen in
welke vorm dan ook, de omgang met elkaar en algemene fatsoensnormen. Op de Jozefschool komt dit tot uitdrukking in
de omgang tussen collega’s onderling; iedereen kan en mag zich zelf zijn en moet ook zijn/haar mening kunnen
ventileren. Dit uit zich in de interactie tussen leerkrachten en leerlingen, tussen leerlingen onderling en tussen ouders en
leerkrachten. Wederzijds respect behoort vanzelfsprekend te zijn.
Authenticiteit
Op de Sint Jozefschool richten wij ons op de talenten en positieve eigenschappen van de ander. Hierbij gaat het dan om
leerlingen, ouders en personeel. Omdat wij groot belang hechten aan ieders persoonlijke en bijzondere waarde, is er een
grote acceptatie van verscheidenheid. Wij geven iedereen de ruimte waarbij ieder zoveel mogelijk zichzelf durft te zijn.
Ieders persoonlijke inbreng komt dan het beste tot zijn recht. Binnen de school worden ieders kwaliteiten gewaardeerd
en zo goed mogelijk ingezet. Omdat ieder dit op zijn eigen manier durft en kan doen, geeft dit een kleurrijk geheel, dat
waar mogelijk ingekleurd wordt door de katholieke levensovertuiging van onze school.
Samen
Op de Jozefschool heeft het woord samen meerdere betekenissen. Samen slaat allereerst op de kinderen onderling. Het
groepsbesef staat voorop. Kinderen vormen met elkaar de groep waarin ieder individueel zich veilig, thuis en prettig
moet voelen. Als aan die voorwaarde is voldaan komt men tot optimaal leren. De leerkracht is onderdeel van de groep
maar meteen ook de leider. Hij/zij geeft sturing aan het groepsvormingsproces. Gevarieerde groepssamenstellingen, die
met elkaar leren, vieren en beleven dragen bij aan het saamhorigheidsgevoel op de St. Jozefschool. Het team van de St.
Jozefschool schrijft het woord samen altijd in hoofdletters, omdat we vinden dat we het met elkaar doen, allemaal
verantwoordelijk zijn voor elkaar en voor de school. Samen vormen we de spil van de school. Ouders participeren
binnen de school. De deur staat letterlijk en figuurlijk open. Tot slot werkt de school samen met haar omgeving en
participeert in kringen en overlegsituaties en draagt daaraan een Jozefsteen bij.
Betrokken
Betrokkenheid zien we als een verbonden voelen met elkaar; kinderen, team en ouders. Betrokkenheid naar het kind toe
betekent aandacht hebben voor het kind zodat het zich gezien en gewaardeerd voelt. De leerkracht kent de thuissituatie
van het kind. Verder kent de leerkracht de ontwikkelingsbehoefte van het kind en geeft feedback op leerprestaties en
handelen. Zowel de ouders als de leerkracht tonen hun betrokkenheid naar het kind toe. Hierbij heeft de leerkracht een
open houding en heldere communicatie naar de ouders toe en betrekt hen bij de ontwikkeling van het kind. Betrokken
naar elkaar betekent interesse hebben in en oog hebben voor elkaar en elkaar ondersteunen indien nodig. We voelen
ons verbonden met en verantwoordelijk naar elkaar en geven individueel en als groep kleur aan de sfeer binnen de
school. We zijn als team zo betrokken naar de organisatie toe dat we onze eigen grenzen in de gaten houden.

Missiebeleid

Beleid om de missie levend te houden:

Missie, slogan en kernwaarden komen regelmatig aan bod in een personeelsvergadering of op een studiedag
Missie en visie zijn opgenomen in de schoolgids

Streefbeelden

Voor de komende vier jaar is een aantal richtinggevende uitspraken van belang voor onze activiteiten en prioritering:
onze streefbeelden.

Streefbeelden

1. Alle medewerkers werken (samen) aan hun persoonlijke ontwikkeling gerelateerd aan de schoolontwikkeling.

2. Op onze school wordt systematisch (gestructureerd) aandacht geschonken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling.

3. Op onze school werken we volgens de principes van het model van Handelings Gericht Werken (HGW) binnen de
vakgebieden rekenen, taal en lezen.

4. Op onze school wordt opbrengstgericht gewerkt.

5. Op onze school hebben we uitgewerkte leerlijnen voor alle vakgebieden.
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6. Op onze school is er sprake van passend onderwijs.

Streefbeelden

3.2 De visies van de school
Visie op lesgeven

Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten
van ons werk feitelijk niet te scheiden zijn. Van belang hierbij is: oog hebben voor het individu, een open houding,
wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet. Belangrijke pedagogische noties zijn:
zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritisch zijn, reflecterend vermogen en samenwerking. Gelet op de didactiek
vinden we de volgende zaken van groot belang:

Interactief lesgeven; de leerlingen betrekken bij het onderwijs.
Onderwijs op maat geven. (passend onderwijs).
Coöperatieve werkvormen hanteren.
Een kwaliteitsvolle (directe) instructie verzorgen.
Kinderen zelfstandig (samen) laten werken.

Visie op leren

Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. De school biedt kinderen de mogelijkheid om kennis op diverse manieren te
verwerven. De leraren geven instructie en kinderen mogen zich dat op verschillende manieren eigen maken. Dat kan
zijn door lessen alleen te maken of met anderen samen. Kinderen die korte instructie nodig hebben, kunnen zelfstandig
aan het werk. Het leren kan bemoeilijkt worden door extra ondersteuningsbehoeften. Voor deze kinderen is een
ondersteuningsstructuur opgezet. Voor de kinderen die meer instructie nodig hebben, wordt gebruik gemaakt van de
verlengde instructie aan de instructietafel.

De school realiseert een rijke leeromgeving waarbinnen het gebruik van ICT middelen een belangrijke plaats inneemt.
We willen kinderen leren de regie te voeren over hun eigen leerproces. We willen kinderen leren LEREN.

Visie op identiteit

Onze identiteit wordt vooral voelbaar en zichtbaar in het pedagogische klimaat dat we nastreven. Dit is bepalend voor de
manier waarin kinderen een school zullen ervaren. Wij vinden het belangrijk, dat er op onze school ruimte is voor lessen
van levensbeschouwelijke vorming, voor het vertellen van Bijbelverhalen en voor levensbeschouwelijke filosofie. Door te
filosoferen neem je kennis van elkaars manier van denken. Dit creëert een sfeer van begrip voor elkaar waardoor
scherpe en extreme denkbeelden en het extreem uitdrukken van geloof naar een gematigder midden wordt getrokken.
Wij gebruiken dagelijks de methode Trefwoord. De invulling wordt aangepast aan de leeftijdsgroep.

Wij vieren onze christelijke feestdagen zoals bijvoorbeeld Kerstmis en Pasen. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen
de betekenis van deze feestdagen kennen.

Onze school is er niet alleen voor katholieke kinderen. Het is een school voor allen die van dit onderwijs gebruik willen
maken. Vandaar dat er grote aandacht is voor het bevorderen van verdraagzaamheid en het respect hebben voor de
mening en levensovertuiging van elkaar. De keuze voor zo’n open katholieke school is een opdracht die veel overleg en
aanpassing vraagt, maar voor de kinderen zal het een heel positieve situatie zijn, die aansluit bij de pluriforme
maatschappij waarin ze straks een eigen weg zullen moeten vinden. In de identiteit van onze school speelt
levensbeschouwing een dragende rol. Het gaat om onze idealen, onze visie op mens en samenleving. Van daaruit
werken we aan onze onderwijsopdracht.

Omdat wij samenzijn en betrokkenheid belangrijk vinden, verwachten wij dat iedere leerling participeert in activiteiten
omtrent ons geloof. In het kader van burgerschap worden op onze school kleine en grotere projecten uitgevoerd die de
medemens – in de buurt, in Nederland of in ontwikkelingslanden – steunt. Voorbeelden hiervan zijn Aktie
‘schoenmaatjes’ en inzamelactie voor de voedselbank.

Visie op kleuteronderwijs

Binnen de kleutergroepen werken we volgens het model van ontwikkelingsgericht onderwijs. De leerkracht begeleidt de
leerlingen waarbij we er van uit gaan dat ieder kind een eigen ontwikkelingskracht heeft. We laten kinderen van en met
elkaar leren, bieden ruimte voor eigen initiatief en beschouwen spel als één van de noodzakelijke pijlers van een brede
ontwikkeling. De methodes die wij gebruiken ondersteunen ons om ons doel te bereiken: ontwikkeling tot stabiele,
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harmonieuze personen.

De school streeft er naar om zich te profileren op de volgende gebieden:

Visie op 21st century skills

Wij willen leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden meegeven waardoor ze optimaal kunnen functioneren
in de 21st eeuw. We onderschrijven in de eerste plaats het belang van een kennissamenleving en gaan ervan uit, dat
kennis altijd en overal voorhanden is. Daarnaast beseffen we dat het in de kennissamenleving ook gaat om
kenniscreatie en -constructie en om innovatie. In de derde plaats is het een feit dat de ontwikkeling van digitale middelen
en media globale grenzen vervagen en het delen van kennis en het met elkaar daarover communiceren een steeds
centralere rol speelt in onze (toekomstige) samenleving. Op onze school willen we daarom gericht aandacht besteden
aan de 21st century skills:

Samenwerking en communicatie.
Kennisconstructie.
ICT gebruik.
Probleemoplossend denken en creativiteit.
Planmatig werken.

De gerichtheid van onze school op de 21st century skills heeft grote gevolgen voor de deskundigheid van de leraren,
voor ons aanbod, voor onze middelen (digitale leermiddelen) en onze organisatie (inclusief didactiek en
klassenmanagement). Het laatste aspect vraagt ook om een doordenking van de rol van de leraar, de rol van de leerling
en de rol van de ouders/verzorgers.

3.3 Aspecten van opvoeden: Levensbeschouwelijke identiteit
Onze school is een katholieke basisschool. De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in het
onderwijs. Wel besteden we structureel en expliciet aandacht aan geestelijke stromingen. We zien een sterke relatie
tussen levensbeschouwelijke vorming, sociaal-emotionele ontwikkeling (o.a. omgaan met de ander en de omgeving),
ontwikkeling van sociale vaardigheden, actief burgerschap en sociale cohesie. We vinden het belangrijk dat leerlingen
op een goede wijze met elkaar omgaan en dat ze respect hebben voor de mening en visie van anderen. In relatie met
onze identiteit besteedt de school aandacht aan christelijke feesten. Onze ambities zijn:

1. Wij besteden aandacht aan levensbeschouwing bij andere vakken (integraal).
2. Wij besteden expliciet aandacht aan geestelijke stromingen.
3. Wij besteden gericht aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling (waarbij het accent ligt op omgaan met

jezelf, de ander en de omgeving).
4. Wij besteden gericht aandacht aan actief burgerschap en sociale cohesie.
5. Wij laten leerlingen bewust kennismaken met de verschillen in de samenleving.
6. Op school besteden we structureel aandacht aan religieuze feesten.

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Quickscan Team 2012-2013 - Levensbeschouwelijke identiteit 3,13

Bijlagen

1. Kwaliteitskaart levensbeschouwelijke identiteit (Sharepoint)

3.4 Aspecten van opvoeden: Sociaal-emotionele ontwikkeling
Het sociaal-emotionele welbevinden van de leerlingen heeft veel invloed op hun totale functioneren. Onze school
besteedt daarom structureel en systematisch aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. We
doen dit omdat we onze kinderen willen opvoeden tot verantwoorde burgers. Ze moeten goed voor zichzelf kunnen
zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen (dichtbij en verder weg). De ontwikkeling
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van de groep en de individuele leerlingen wordt tijdens de groeps(leerling) bespreking besproken tussen leerkracht en
IB’er. In deze gesprekken worden ook mogelijke aanpakken voor een groep of voor een individuele leerling besproken.
Onze ambities zijn:

1. Onze school besteedt structureel en systematisch aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling (zie
lessentabel).

2. Onze school beschikt over een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling.
3. Onze school beschikt over een LVS voor sociaal-emotionele ontwikkeling.

Verbeterpunt Prioriteit

Invoeren methode "De Vreedzame School" hoog

3.5 Aspecten van opvoeden: Actief burgerschap en sociale cohesie
Onze visie luidt: Onze school vindt het van belang om haar leerlingen op een goede manier hierop voor te bereiden.
Leerlingen maken ook nu 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, en verantwoordelijkheidsbesef
meegeven voor de samenleving. 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 staan
vermeld op onze website. We beschikken over een document Actief Burgerschap en Sociale Integratie. Onze pijlers zijn
de basiswaarden, te weten:

Vrijheid van meningsuiting.
Gelijkwaardigheid.
Begrip voor anderen.
Verdraagzaamheid.
Autonomie.
Afwijzen van onverdraagzaamheid.
Afwijzen van discriminatie.

Beoordeling

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

Bijlagen

1. Schema Democratisch Burgerschap (Sharepoint)

3.6 De kernvakken: Leerstofaanbod
Op onze school gebruiken we eigentijdse methodes die voldoen aan de kerndoelen. 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 (zie overzicht)
2. Wij gebruiken voor taal, spelling, rekenen, zaakvakken en begrijpend lezen de methodegebonden toetsen (zie

overzicht)
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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

Beoordeling

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

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie 3,35

Verbeterpunt Prioriteit

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.

hoog

De school heeft een specifiek aanbod om sociale competenties te ontwikkelen. hoog

De school beschikt over een deugdelijke methode voor de sociale ontwikkeling. hoog

Bijlagen

1. Kerndoelenboekje 2006 (Sharepoint)
2. Kerndoelenkaarten 2006 (Sharepoint)
3. Kerndoelenposter 2006 (Sharepoint)

3.7 Vakken, methodes en toetsinstrumenten

Vak Methodes Toetsinstrumenten Vervangen

Taal Schatkist Cito-toetsen Taal voor kleuters (groep 2)

Veilig Leren Lezen Methode-gebonden toetsen (groep 3)

Taal Actief Cito-toetsen DMT groep 3 /tm 8 2017

Cito-entreetoets, Cito-eindtoets

Methode-gebonden toetsen

Technisch lezen Station Zuid Cito-DMT

Protocol Leesproblemen - Dyslexie

Methode gebonden toetsen

Begrijpend lezen Leeslink Cito-toetsen Begrijpend lezen

Cito-entreetoets, Cito-eindtoets

Methode-gebonden toetsen

Spelling Taal Actief Cito-toetsen Spelling

Cito-entreetoets, Cito-eindtoets

Methode-gebonden toetsen

Schrijven Pennenstreken
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Engels Take it easy Methode-gebonden toetsen

Rekenen Wizwijs Cito-toetsen Rekenen en Wiskunde 2018

Cito-toetsen Rekenen voor kleuters
(groep 2)

Cito-entreetoets, Cito-eindtoets

Methode-gebonden toetsen

Geschiedenis Speurtocht Methode-gebonden toetsen 2016

Aardrijkskunde Argus Clou Methode-gebonden toetsen

Natuuronderwijs Naut Methode-gebonden toetsen 2016

Wetenschap & Techniek Naut Methode-gebonden toetsen

Verkeer Werkbladen VVN
Praktische verkeerslessen

Verkeersexamen groep 7

Methode-gebonden toetsen

Tekenen Uit de kunst

Handvaardigheid Uit de kunst

Muziek Eigen leerlijn door de school
heen

Bewegingsonderwijs Basislessen

Sociaal-emotionele
ontwikkeling

De Vreedzame School

Godsdienst Trefwoord

Vak Methodes Toetsinstrumenten Vervangen

3.8 De kernvakken: Taalleesonderwijs
Taal maakt onderdeel uit van alle leerstof die op de Jozefschool gegeven wordt. Uitgangspunt bij het taal/lees onderwijs
is het kind, zowel ten aanzien van de onderwijsbehoefte van het kind als het welbevinden van het kind. Een gevoel van
welbevinden vergroot de leercapaciteit van het kind. Om tegelijkertijd een resultaatgerichte aanpak te kunnen
bewerkstelligen wordt gewerkt met toetsbare doelen (visie Taal-Lezen 2012).

We leren de kinderen 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. Verder is het
belangrijk dat kinderen snel en goed kunnen lezen omdat ze daardoor de informatie bij de andere vakken sneller kunnen
begrijpen en gebruiken.

Onze ambities zijn:

1. Het definitief maken van een taalbeleidsplan, doorgaande lijn, met daarbij plannen van aanpak voor de periode
2015 – 2018.

2. Het (waar)borgen van de kwaliteit van het taal-leesonderwijs.
3. De leraren beschikken over goede (actuele) methodes voor taal, begrijpend lezen en technisch lezen en voeren

deze adequaat uit.
4. De leraren besteden de ingeroosterde tijd effectief aan taalonderwijs.
5. De leraren stimuleren het plezier in lezen door vernieuwende werkvormen te gebruiken en hier actief tijd aan te

besteden binnen de klas.
6. De leraren integreren taal in andere vakken zoals rekenonderwijs en zaakvakken.
7. De school heeft duidelijke normen vastgesteld voor de diverse onderdelen van taal.
8. De school geeft technisch lezen in alle groepen (t/m groep 8).
9. De school signaleert en handelt bij leesproblemen conform het Protocol Dyslexie.
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10. De school beschikt over twee gekwalificeerde taalcoördinatoren.

Beoordeling

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

Omschrijving Resultaat

Quickscan team mei 2012 - Taalleesonderwijs (Thema-onderzoek) 3,25

Verbeterpunt Prioriteit

De veranderende leerling populatie (NT2) maakt dat woordenschatonderwijs in alle groepen
van belang is.

gemiddeld

Het invoeren van een nieuwe methode technisch Lezen zodat dit gewaarborgd blijft tot en met
groep 8.

hoog

De methode Leeslink blijven evalueren en borgen. Naar aanleiding van analyse en evaluatie
aanvullende ondersteuning in aanpak.

gemiddeld

3.9 De kernvakken: Rekenen en wiskunde
Goed rekenonderwijs is belangrijk, want iedereen heeft in het dagelijks leven met rekenen te maken. De methode
Wizwijs probeert deze alledaagse praktijk mee te nemen in de schoolse rekenles. Ook spitst Wizwijs zich goed toe op de
huidige inzichten op rekenonderwijs. Zo is de methode sterk gericht op het doorlopen van de verschillende
handelingsniveaus: eerst concreet iets ervaren om vervolgens op een steeds abstractere manier de rekeninhoud toe te
kunnen passen. De methode helpt ons de kwaliteit van het rekenonderwijs hoog te houden.

Belangrijk is dat we de ontwikkeling van onze leerlingen goed kunnen volgen om hier een passend onderwijsaanbod bij
aan te kunnen bieden.

Naast de methodetoetsen gebruiken we de Cito-toetsen om te kunnen zien wat onze leerlingen al goed beheersen en
waarbij ze extra hulp nodig hebben. We werken bij rekenen met groepsplannen; de leraren hebben zich
geprofessionaliseerd in het werken met drie niveaugroepen. Leerlingen die meer aankunnen, krijgen extra uitdagende
opdrachten en kinderen die moeite hebben met de lesstof krijgen een verlengde instructie aan de instructietafel. Op deze
manier hopen we de ontwikkeling van alle leerlingen te blijven stimuleren.

Onze ambities zijn:

1. In groep 1 en 2 wordt er les gegeven aan de hand van leerlijnen (Wizwijs en Schatkist).
2. De leraren beschikken over voldoende kennis en vaardigheden t.a.v. de moderne rekendidactiek.
3. De leraren geven rekenlessen aan de hand van het directe instructie model.
4. De leraren zorgen voor voldoende taakgerichtheid tijdens de rekenlessen.
5. De leraren geven leerlingen feedback op hun rekenprestatie.
6. De leraren bieden heldere strategieën aan.

Beoordeling

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

Omschrijving Resultaat

Quickscan team mei 2012 - Automatiseren Rekenen en Wiskunde (Thema-onderzoek) 3,12

Quickscan Team 2012-2013 - Opbrengstgericht werken (Rekenen en wiskunde) (Thema-
onderzoek)

3,40

Quick Scan schooljaar 2013 - 2014 - Opbrengstgericht werken (Rekenen en wiskunde)
(Themaonderzoek)

3,36
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Quickscan team mei 2012 - Opbrengstgericht werken (Rekenen en wiskunde) (Thema-
onderzoek)

3,14

Omschrijving Resultaat

Verbeterpunt Prioriteit

Er komt meer aandacht voor het automatiseringsproces (oefening en toetsing). hoog

We willen de strategieën die in verschillende leerjaren aan bod komen, beter op elkaar laten
aansluiten.

gemiddeld

Voor kinderen die in groep 7/8 op een eigen leerlijn werken, komt er nieuw rt-materiaal. hoog

We willen dat kinderen zich verder ontwikkelen in het samenwerkend leren. gemiddeld

3.10 De kernvakken: Wereldoriëntatie
Wereldoriëntatie vinden wij van belang, omdat onderwijs meer is dan taal en rekenen. Wij willen onze leerlingen breed
ontwikkelen. Wereldoriëntatie komt bij ons op school aan de orde bij de vakken aardrijkskunde, geschiedenis,
natuurkunde, biologie, gezond gedrag en verkeer. In dit leergebied oriënteren leerlingen zich op zichzelf, op hoe mensen
met elkaar omgaan, hoe ze problemen oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun bestaan. Leerlingen
oriënteren zich op de natuurlijke (leef)omgeving en op verschijnselen die zich daarin voordoen. Leerlingen oriënteren
zich ook op de wereld, dichtbij en veraf, toen en nu en maken daarbij gebruik van cultureel erfgoed. Onze ambities zijn:

1. Wij beschikken over een moderne methode voor aardrijkskunde.
2. Wij beschikken over een moderne methode voor geschiedenis.
3. Wij beschikken over een moderne methode voor natuurkunde en biologie.
4. Wij besteden gericht aandacht aan gezond gedrag (via projecten).
5. Wij besteden gericht aandacht aan verkeersonderwijs.
6. De lessentabel verheldert hoeveel tijd er per groep besteed wordt aan de verschillende onderdelen van

wereldoriëntatie.
7. Bij wereldoriëntatie zorgen we voor transfer naar de onderdelen van taalleesonderwijs en rekenen en wiskunde.

Beoordeling

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

Verbeterpunt Prioriteit

Komen tot een keuze en aanschaf nieuwe methode biologie, schooljaar 2015-2016. gemiddeld

Komen tot een keuze en aanschaf nieuwe methode geschiedenis, schooljaar 2015-2016. gemiddeld

3.11 ICT
ICT is niet meer weg te denken uit onze moderne samenleving. Het gebruik van ICT in het onderwijs zorgt ervoor dat
kinderen kunnen kennismaken en vertrouwd raken met de verschillende gebruiks- en communicatie-mogelijkheden van
ICT. Daarnaast kan ICT een belangrijke bijdrage leveren aan onderwijsvernieuwing en -versterking zoals onderwijs op
maat, waarbij leerlingen in eigen tempo en ook zelfstandig kunnen werken. Kortom, ICT speelt een belangrijke
ondersteunende rol bij de realisatie van een (nieuwe) visie op leren en onderwijzen. Dit betekent dat de ICT-
ontwikkelingen van invloed zullen zijn op de inhoud en vormgeving van de verschillende processen binnen de school,
zowel op leerling-, leerkracht- als op managementniveau. Op stichtingsniveau is er een beleidsplan opgesteld teneinde
door een gezamenlijke aanpak te komen tot dezelfde ICT-basisvoorzieningen op alle scholen en daardoor
kwaliteitsverbetering van het onderwijs tot stand te brengen. De werkgroep ICT speelt op de school een cruciale rol bij
de implementatie van het ICT-onderwijs. Deze werkgroep draagt zorg voor het ICT-beleid op school. In grote lijnen
worden hierin onze doelstellingen beschreven.

Onze ambities komen neer op:

1. De leraren maken optimaal gebruik van het digitale bord.
2. De leerlingen kunnen werken met Internet, Word, Excel en PowerPoint.
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3. De leerlingen werken met software bij taal, rekenen, lezen en wereldoriëntatie
4. We beschikken over een Internetprotocol.
5. De leraren beschikken over voldoende ICT-kennis en -vaardigheden.
6. De school beschikt over technisch en inhoudelijk goede (werkende) hard- en software.

Beoordeling

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

Omschrijving Resultaat

Quick Scan schooljaar 2013 - 2014 - Informatie- en communicatietechnologie (ICT)
(Themaonderzoek)

2,88

Verbeterpunt Prioriteit

Invoeren digiDUIF (schooljaar 2015-2016) hoog

Zie ICT beleidsplan gemiddeld

Bijlagen

1. ICT-beleidsplan 2015-2019 - Jozefschool
2. ICT Beleidsplan Concept 5.1. juni 2014. (Sharepoint)
3. Model Protocol Sociale Media 2013-11-04 (Sharepoint)

3.12 De kernvakken: Kunstzinnige vorming
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich breed ontwikkelen, in lijn met het rapport van de Onderwijsraad "Een
smalle kijk op onderwijskwaliteit" (2013). Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich oriënteren op kunstzinnige en
culturele aspecten die een rol spelen in hun leefwereld. Dat zij kennis verwerven van de actuele kunstzinnige en
culturele diversiteit en dat ze die leren begrijpen en waarderen. Daarnaast vinden wij het van belang dat onze leerlingen
zich leren openstellen voor kunstzinnige aspecten, dat zij kunnen genieten van schilderijen en beelden, van muziek, van
taal en beweging en daarop kunnen reflecteren. Tenslotte bieden we kunstzinnige vorming aan omdat onze leerlingen
zich op die manier kunnen uiten (gevoelens en ervaringen). Onze ambities zijn:

1. Wij geven teken- en handvaardigheidslessen (kleur, vorm, ruimte, textuur, compositie).
2. Wij geven muzieklessen (inclusief het leren gebruiken van instrumenten).
3. Wij beschikken over een methode voor het vak Handvaardigheid en Tekenen.
4. Wij besteden aandacht aan dramatische expressie.

De Nootdorpse basisscholen werken nu al een aantal jaren samen op het gebied van kunstzinnige vorming.
Daarvoor is een werkgroep opgericht, de Werkgroep Kunstzinnige Vorming (WKV), waarin verschillende
vertegenwoordigers van alle scholen zitting hebben. De Nootdorpse werkgroep onderhoudt contacten met het
Kunstgebouw in Delft.
Het Kunstgebouw bundelt alle gebieden van culturele activiteiten in een programma aanbod Kijk|Kunst. Kijk|Kunst is een
compleet en samenhangend programma dat voldoet aan de kerndoelen kunstzinnige oriëntatie. Door te kijken naar
kunst ontwikkelen leerlingen hun verbeeldingskracht en reflectievermogen. Zo leren zij zichzelf en de wereld beter
kennen.

Beoordeling

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

Verbeterpunt Prioriteit

Methode "Uit de Kunst" toegankelijker maken en eigen leerlijn opstellen. hoog

3.13 De kernvakken: Bewegingsonderwijs
Op onze school hechten we veel belang aan lichamelijke opvoeding, opvoeding is wat ons betreft een zaak van hoofd,
hart en handen. Daarnaast vinden we het vak belangrijk vanuit het sociale aspect: leren bewegen doe je altijd samen.
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Onze ambities zijn:

1. Wij beschikken over een goed gefaciliteerd speelleerlokaal voor de jongste leerlingen.
2. Wij besteden voldoende tijd aan lichamelijke opvoeding (zie vakurenrooster).
3. Alle leraren zijn bevoegd om bewegingsonderwijs te verzorgen.
4. Wij beschikken over een combinatiefunctionaris (duobaan) ter ondersteuning van de leerkrachten.
5. Wij beschikken over een uitgewerkt curriculum Lichamelijke opvoeding.
6. Wij gebruiken de basislessen Bewegingsonderwijs.

Beoordeling

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

3.14 De kernvakken: Wetenschap, Natuur en Techniek (WNT)
Onze maatschappij heeft een sterke behoefte aan geschoolde mensen op het terrein van wetenschap, natuur en
techniek. Wij willen daaraan een bijdrage leveren door gericht aandacht te besteden aan dit vakgebied. Bij de activiteiten
wetenschap, natuur en techniek leren onze leerlingen al samenwerkend aspecten die samenhangen met wetenschap,
natuur en techniek te onderzoeken, te ontdekken en te ontwerpen. Onze ambities zijn:

1. Wij beschikken over een doorgaande lijn voor wetenschap, natuur en techniek. SLO-doelen worden gevolgd.
2. Wij hanteren een nieuwe methode voor wetenschap, natuur en techniek.
3. Wij beschikken over en werken met een ontdekkasteel.
4. Wij toetsen de kennis en vaardigheden m.b.t. wetenschap, natuur en techniek.
5. Wij koppelen wetenschap, natuur en techniek aan 21st century skills.
6. Er wordt door elke jaargroep jaarlijks een activiteit ontwikkeld en uitgevoerd in de NME-zone achter de school. Deze

activiteiten worden beschreven in een plan en vervolgens jaarlijks uitgevoerd.
7. Wij beschikken over een LB-leerkracht WNT.

Beoordeling

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

Omschrijving Resultaat

Quick Scan schooljaar 2013 - 2014 - Wetenschap en Techniek (Themaonderzoek) 2,78

Verbeterpunt Prioriteit

Keuze en invoeren nieuwe WNT methode voor de groepen 4-8, schooljaar 2015-2016. hoog

Bijlagen

1. Advies W&T OOL in het Primair Onderwijs Haaglanden, november 2014. (Sharepoint)

3.15 De kernvakken: Engelse taal
Beheersing van de Engelse taal vinden we van belang omdat kennis van deze taal steeds belangrijker wordt door de
toenemende internationalisering, de groeiende mobiliteit en het veelvuldige gebruik van nieuwe media. In het schooljaar
2013-2014 hebben we de nieuwe methode ‘Take it easy’ (ThiemeMeulenhoff) schoolbreed ingevoerd.

Take it easy is een digibordmethode om Engels te geven in groep 1 t/m 8. Take it easy is geen digitale afgeleide van een
werkboek, maar heeft het digibord als uitgangspunt en maakt zo optimaal gebruik van de interactiviteit in de klas.

De rode draad door de methode zijn de enthousiaste native speaking co-teachers die ons helpen de Engelse lessen
aantrekkelijk te maken. De leerlingen worden actief betrokken en krijgen eindeloos veel manieren aangeboden om zich
de Engelse taal eigen te maken.

In groep 1 t/m 4 wordt volledig met de webbased digibordapplicatie gewerkt. De kinderen van de groepen 5 t/m 8
werken daarnaast met een werkboek.
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De aandacht die we besteden aan de Engelse taal zorgt ervoor dat onze school zich onderscheidt van andere scholen.
Onze ambities zijn:

1. Alle groepen in de school werken met "Take it easy".

Beoordeling

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

3.16 Het lesgeven: Gebruik leertijd
Op onze school willen we de leertijd effectief besteden omdat we beseffen dat leertijd een belangrijke factor is voor het
leren van onze leerlingen. We proberen daarom verlies van leertijd te voorkomen. Ook willen we ze voldoende leertijd
geven om zich het leerstofaanbod eigen te maken. We werken vanuit een lessentabel (zie bijlage), een weekoverzicht
en een dag voorbereiding. We streven ernaar dat alle leerlingen in acht jaar de einddoelen basisonderwijs halen. Onze
ambities zijn:

1. De leraren bereiden zich schriftelijk voor: programma en tijd(en).
2. De leraren zorgen voor een effectief klassenmanagement (voorkomen verlies leertijd).
3. Op schoolniveau wordt er voldoende onderwijstijd gepland (lessentabel).
4. De leraren beschikken over een expliciet week- en dagrooster.
5. De leraren plannen extra tijd voor taal (gelet op de behoeften van onze populatie).
6. De leraren variëren de hoeveelheid leertijd afhankelijk van de onderwijsbehoeften.

Beoordeling

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

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie 3,80

3.17 Het lesgeven: Pedagogisch handelen
Onze leraren zijn van cruciaal belang. Zij hebben (onder meer) een vormende (opvoedende) taak: hun leerlingen op te
voeden tot goede burgers (zie punt 3.5). Daarom vinden we het belangrijk dat leerlingen goed met zichzelf en met
anderen (dichtbij en ver weg) kunnen omgaan. Leraren creëren daartoe een veilig en gestructureerd klimaat waarin
kinderen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen. Kernwoorden zijn: relatie, competentie en autonomie. Wij hechten
veel waarde aan een positieve en motiverende leraar, een begeleider die ervoor zorgt dat de leerlingen het werk
zelfstandig (samen met anderen) kunnen doen. Daarbij hanteren we duidelijke regels en ambities:

1. De leraren zorgen voor veiligheid.
2. De leraren zorgen voor een functionele en uitdagende leeromgeving.
3. De leraren gaan positief en belangstellend met de leerlingen om (kennen de leerlingen).
4. De leraren zorgen voor interactie met en tussen de leerlingen.
5. De leraren bieden de leerlingen structuur.
6. De leraren zorgen voor een ordelijke klas.
7. De leraren hanteren de afgesproken regels en afspraken.
8. De leraren laten de leerlingen zelfstandig (samen) werken.

Beoordeling

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

Omschrijving Resultaat

Oudervragenlijst 2014/2015 - Pedagogisch Handelen 3,47

3.18 Het lesgeven: Didactisch handelen
Op onze school geven de leraren op een effectieve wijze gestalte aan gedifferentieerd onderwijs (werken met
groepsplannen). We differentiëren bij de instructie (directe instructie) en de verwerking (zowel naar inhoud als naar
tempo). Omdat we veel waarde hechten aan de zelfstandigheid van de leerlingen laten we leerlingen waar mogelijk
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samenwerken. Onze ambities zijn:

1. Lessen zijn goed opgebouwd.
2. Bij diverse vakken wordt er gewerkt met groepsplannen.
3. De instructie wordt gedifferentieerd aangeboden op drie niveaus.
4. De leraren geven directe instructie.
5. De leraren zorgen dat er meerdere oplossingsstrategieën aan bod komen.
6. De leerlingen werken zelfstandig samen.
7. De leraren geven ondersteuning en hulp (vaste ronde).
8. De leraren laten leerlingen hun werk zo veel mogelijk zelf corrigeren.
9. De leraren zorgen voor stofdifferentiatie.

10. De leraren zorgen voor tempodifferentiatie.

Beoordeling

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

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie 3,80

Oudervragenlijst 2014/2015 - Didactisch Handelen 3,35

Verbeterpunt Prioriteit

De leraren hanteren het model Directe Instructie. hoog

3.19 Het lesgeven: Actieve en zelfstandige houding van de leerlingen
Op onze school hechten we veel waarde aan de zelfstandigheid van de leerlingen. Kernwoorden daarbij zijn: zelf
(samen) ontdekken, zelf (samen) kiezen, zelf (samen) doen. Naast zelfstandigheid vinden we het belangrijk om de eigen
verantwoordelijkheid van onze leerlingen te ontwikkelen. Het is vanzelfsprekend dat autonomie en eigen
verantwoordelijkheid niet betekent dat de leraren de leerlingen te snel en te gemakkelijk loslaten. Leraren begeleiden de
leerprocessen en doen dat “op maat”: leerlingen die (wat) meer sturing nodig hebben, krijgen die ook. Onze ambities
zijn:

1. De leraren betrekken de leerlingen actief bij de lessen.
2. De leerlingen werken met dag(deel)taken en weektaken.
3. De leerlingen bepalen gedeeltelijk wat zij wanneer doen (en hoe, en met wie).
4. De taken bevatten keuze-opdrachten.
5. De leraren laten de leerlingen, waar mogelijk, samenwerken en elkaar ondersteunen.
6. De leraren leren de leerlingen doelmatig te plannen.

Beoordeling

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

Verbeterpunt Prioriteit

Structureel werken met coöperatieve werkvormen in de groepen hoog

3.20 Het lesgeven: Klassenmanagement
Met klassenmanagement bedoelen we: sturen, plannen, regelen en organiseren. Wij vinden dat onze leraren pas
succesvol kunnen zijn als ze hun instructie en de leeractiviteiten van de leerlingen goed kunnen organiseren. Onze
ambities zijn:

1. De leraren zorgen voor een effectieve inrichting van hun lokaal.
2. De leraren hanteren heldere regels en routines.
3. De leraren voorkomen probleemgedrag.
4. De leraren zorgen ervoor dat de les activiteiten goed georganiseerd zijn.
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Beoordeling

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

Verbeterpunt Prioriteit

Ontwikkelen van de vaardigheden om probleemgedrag te voorkomen (nascholing) hoog

Evalueren en implementeren gedragsprotocol hoog

3.21 De zorg voor leerlingen: Zorg en begeleiding
We streven ernaar dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. Omdat we te maken hebben
met verschillen, moet het onderwijsleerproces zo ingericht worden, dat dit ook mogelijk is. In de eerste plaats moeten de
leraren daarom de leerlingen goed kennen (wat is hun niveau?, wat zijn de kenmerken van de leerlingenpopulatie?).
Daarna moeten de leerlingen goed gevolgd worden: hoe verloopt het ontwikkelproces? Daar waar nodig volgt zorg en
begeleiding. Deze zorg kan gericht zijn op leerlingen die wat minder kunnen, maar ook op leerlingen die wat meer
kunnen. Om het ontwikkelproces te volgen, hanteren we het CITO-LVS. Leerlingen met een IV- of V-score, leerlingen die
sterk terugvallen en leerlingen met een A-plus-score komen in aanmerking voor extra zorg. De centrale figuur bij zorg en
begeleiding is de leraar. De intern begeleider heeft een coördinerende taak. Onze ambities zijn:

1. De leraren kennen de leerlingen.
2. De leraren signaleren vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig hebben.
3. Ouders worden betrokken bij de (extra) zorg voor hun kind.
4. Externe partners worden, indien noodzakelijk, betrokken bij de zorg voor leerlingen.
5. De school gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties

en de ontwikkeling van de leerlingen.
6. Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de school de aard en de zorg voor zorgleerlingen.
7. De school voert de zorg planmatig uit.
8. De school gaat zorgvuldig de effecten van de zorg na.
9. De intern begeleider coördineert de zorg en begeleiding.

Beoordeling

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

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie 3,50

Oudervragenlijst 2014/2015 - Zorg en begeleiding 3,11

Verbeterpunt Prioriteit

De school heeft de procedure voor de bespreking van de resultaten op de vragenlijsten m.b.t.
de sociale competenties vastgelegd in een procedure (workflow).

hoog

De school heeft de procedure voor de overgang PO-VO (incl. advisering) vastgelegd in een
procedure (workflow).

hoog

De school evalueert regelmatig de effecten van de zorg. hoog

De procedures voor de groeps- en leerlingbesprekingen zijn adequaat vastgelegd (zorgplan). hoog

Bijlagen

1. Zorgroute

3.22 De zorg voor leerlingen: Afstemming
Op onze school stemmen we ons onderwijs en ons onderwijsaanbod af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. We
werken handelingsgericht (HGW) met groepsplannen. Alle leraren beschikken over groepsoverzichten met daarop de
kenmerken van hun leerlingen. Op basis daarvan stellen de leraren twee keer per jaar groepsplannen op per vakgebied.
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In het groepsplan onderscheiden we de groene basisgroep, de blauwe meergroep (verdiept arrangement) en de rode
weergroep (intensief arrangement). De leraren stemmen hun instructie, het aanbod en de tijd af op de kenmerken van
de leerlingen in een groep. Onze ambities zijn:

1. De instructie wordt gedifferentieerd aangeboden op drie niveaus.
2. De leraren geven directe instructie.
3. De leerlingen werken zelfstandig samen.
4. De leraren geven ondersteuning en hulp (vaste ronde).
5. De leraren laten leerlingen hun werk zo veel mogelijk zelf corrigeren.
6. De leraren zorgen voor stofdifferentiatie.
7. De leraren zorgen voor tempodifferentiatie.

Beoordeling

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

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie 3,27

Verbeterpunt Prioriteit

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

hoog

3.23 Talentontwikkeling
Om onze leerlingen optimaal toe te rusten op de 21ste eeuw is het noodzakelijk dat we oog hebben voor de individuele
talenten van de leerlingen. Daarbij gaat het ons om talenten in de meest brede zin van het woord. Dus niet alleen om
taal- en rekentalent, maar ook om creatieve, culturele, motorische, sociale en onderzoekende talenten en bepaalde
praktische vaardigheden. Als we bij de leerlingen specifieke talenten ontdekken, dan zal dat consequenties hebben voor
de organisatie in de klas en voor het ICT-gebruik. Onze ambities zijn:

1. De leraren signaleren en registreren talenten bij hun leerlingen.
2. De leraren stemmen hun aanbod en organisatie af op specifieke talenten van kinderen.
3. De leraren zetten ICT in relatie met het ontwikkelen van talenten.
4. Op onze school besteden we gericht aandacht aan Techniekonderwijs, Cultuureducatie en Sport en Bewegen.
5. Onze school beschikt over beleid met betrekking tot de ontwikkeling van de 21st century skills.

Beoordeling

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

Verbeterpunt Prioriteit

Systeem opzetten voor de registratie van talenten hoog

Beleid ontwikkelen m.b.t. de zogenaamde 21st century skills hoog

3.24 De zorg voor leerlingen: Passend onderwijs
Wij vinden dat elk kind recht heeft op goed en passend onderwijs. In beginsel zijn wij het eens met de stelling dat zo veel
mogelijk kinderen regulier primair onderwijs moeten kunnen volgen. Wij realiseren ons dat we een zorgplicht hebben.
Onze school richt zich op het geven van basisondersteuning en in enkele gevallen op het geven van extra
ondersteuning. In ons schoolondersteuningsprofiel (zie bijlage) hebben we beschreven welke ondersteuning we wel en
niet kunnen geven. Onze ambities zijn:

1. Onze school beschikt over een ondersteuningsprofiel
2. Onze school biedt basisondersteuning
3. Onze school beschikt over een strategisch beleid om de extra ondersteuning uit te breiden
4. De ouders hebben inzicht in de essenties van ons ondersteuningsprofiel
5. De school participeert in netwerken om extra ondersteuning te kunnen garanderen
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Beoordeling

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

Bijlagen

1. Ondersteuningsplan PPO Delflanden 2014-2018 (Sharepoint).
2. Delflanden kader arrangeren versie oktober 2014 (Sharepoint).
3. Schoolondersteuningsprofiel.

3.25 Opbrengstgericht werken
Op onze school werken we opbrengstgericht (doelgericht). Daarbij richten we ons op de gemiddelde vaardigheidsscore
van de Cito-toetsen. Per Cito-toets is een doel (een norm) vastgesteld (zie Bijlage Toetsen en Normen). In bepaalde
gevallen is deze afgeleid van de inspectienormen (zie Analyse en waardering van opbrengsten primair onderwijs) en
waar dat niet het geval is, hebben we zelf doelen (normen) vastgesteld. Het opbrengstgericht werken wordt ondersteund
door ons Cito leerlingvolgsysteem. Bij de bespreking van de groep (leerlingen) wordt de uitslag van de toets (de
gehaalde gemiddelde vaardigheidsscore) vergeleken met de norm (de gewenste gemiddelde vaardigheidsscore). Als de
gewenste score structureel onder de gewenste score is, worden er door de IB'er en de leraar interventies afgesproken.
Deze interventies kunnen zijn:

1. Meer tijd besteden aan dat vak-/vormingsgebied (roosteren).
2. Instructie wijzigen en verbeteren: consequent directe instructie toepassen.
3. Meer automatiseren.
4. Methode-aanbod uitbreiden.
5. Differentiatie aanpassen.

De schoolleiding en de IB'er voeren vervolgens klassenconsultaties uit om te observeren of het de leraar lukt om de
interventies toe te passen en te bepalen of de interventies effect hebben. Leraren worden ook gekoppeld (collegiale
consultatie) om good practice op te doen.

Beoordeling

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

Omschrijving Resultaat

Quick scan Team schooljaar 2014/2015 - Opbrengsten 3,18

Oudervragenlijst 2014/2015 - Opbrengsten 3,12

3.26 De opbrengsten
Ons onderwijs is geen vrijblijvende aangelegenheid. We streven naar zo hoog mogelijke opbrengsten passend bij het
kind m.b.t. met name Taal, Rekenen en de sociaal-emotionele ontwikkeling. We achten het van belang dat de leerlingen
presteren naar hun mogelijkheden, en dat ze opbrengsten realiseren die leiden tot passend (en succesvol)
vervolgonderwijs. Onze ambities zijn:

1. De leerlingen realiseren aan het eind van de basisschool de verwachte opbrengsten (op grond van hun kenmerken)
(m.n. Rekenen en Taal).

2. De leerlingen realiseren tussentijds de verwachte opbrengsten (op grond van hun kenmerken) (m.n. Rekenen en
Taal).

3. De sociale vaardigheden van de leerlingen liggen op het niveau dat verwacht mag worden (op grond van hun
kenmerken).

4. Leerlingen ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden.
5. De leerlingen doorlopen de basisschool in acht jaar.
6. De leerlingen krijgen de juiste adviezen voor vervolgonderwijs.
7. De leerlingen presteren naar verwachting in het vervolgonderwijs.

Voor een overzicht van de kengetallen (en de analyse daarvan) verwijzen we naar:

Overzicht scores eindtoetsen.
Overzicht kengetallen sociaal-emotionele ontwikkeling.
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Overzicht tussentoetsen (kerntoetsen).
Overzicht kengetallen doorstroming.

Onze kengetallen geven we jaarlijks weer in het jaarverslag en de schoolgids.

Beoordeling

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

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie 2,92

Oudervragenlijst 2014/2015 - Opbrengsten 3,12

Quick scan Team schooljaar 2014/2015 - Opbrengsten 3,18

Verbeterpunt Prioriteit

De resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen tenminste op het
niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht.

hoog

De school beschikt over een meerjarenoverzicht, gekoppeld aan een analyse, conclusies en
(uitgevoerde) interventies.

hoog

Bijlagen

1. Jaarverslag 2013-2014
2. Schoolgids 2014-2015
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4 Personeelsbeleid

4.1 Integraal Personeelsbeleid
Het integraal personeelsbeleid van onze school richt zich op de ontwikkeling van de medewerkers. De bedoelde
ontwikkeling is gekoppeld aan de missie en de visie(s) van de school en aan de vastgestelde competenties. De
competenties en criteria waarop we ons richten hebben we vormgegeven in een competentieboekje (zie bijlagen). Dit
boekje vormt het hart van ons personeelsbeleid. We gaan uit van de volgende competenties:

1. Gebruik Leertijd.
2. Pedagogisch handelen.
3. Didactisch handelen.
4. Afstemming (HGW).
5. Klassenmanagement.
6. Opbrengstgericht werken.
7. Beroepshouding.
8. Communicatie.

De competenties en de criteria zijn verwerkt in een zogenaamde “grote kijkwijzer” (zie bijlagen). Daardoor borgen we dat
onze doelen aan bod komen bij de groepsbezoeken. De inhoud van de grote kijkwijzer staat centraal bij vrijwel alle
instrumenten voor personeelsbeleid en met name bij de werk-, functionerings- en beoordelingsgesprekken.

Beoordeling

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

Verbeterpunt Prioriteit

Ontwikkelen van een competentieboekje gemiddeld

Ontwikkelen van een grote kijkwijzer gemiddeld

4.2 De organisatorische doelen van de school
We hebben inzichtelijk hoe het personeelsbestand er (kwantitatief en kwalitatief) uit ziet en wat wenselijk is op een
termijn van vier jaar en welke acties er ondernomen worden om het gewenste personeelsbestand dichterbij te brengen.
De gewenste situatie is afgeleid van onze missie, visie(s) en afspraken.

Specifieke taken en functies Huidige situatie 2014-2015 Gewenste situatie 2015-2019

1 Aantal personeelsleden 57 60

2 Verhouding man/vrouw 14-43 17-43

3 LA-leraren 18 20

4 Aantal IB'ers 3 3

5 Gediplomeerde bouwcoördinatoren 2 4

6 Opleiding schoolleider 0 0

7 ICT-specialisten 3 3

8 Leerkrachtondersteuner 1 1

9 Taalspecialisten 2 2

10 Gedragsspecialist 2 2

11 Specialist WNT 1 1

12 Specialist opvoedingsondersteuning 1 1

14 Rekenspecialisten 2 2
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14 Specialist pluskinderen 1 1

15 Nieuwe LB-functies 0 2

Specifieke taken en functies Huidige situatie 2014-2015 Gewenste situatie 2015-2019

De consequenties van onze organisatorische doelen zijn opgenomen in ons Plan van Aanpak (2015-2019) en komen
standaard aan de orde bij de POP-ontwikkeling en in de functioneringsgesprekken.

4.3 De schoolleiding
Op stichtingsniveau wordt toegewerkt naar professioneel leiderschap op elke school. Uitgangspunt is het integraal
schoolleiderschap, waarbij de directeur integraal verantwoordelijk is voor alle beleidsterreinen. Daartoe wordt van nieuw
te benoemen directeuren het volgen van de schoolleiderscursus primair onderwijs gevraagd. Tevens krijgen zij, als het
beginnende directeuren zijn, coaching op de werkplek. Verder wordt de eis gesteld dat de schoolleiders zich dusdanig
bekwamen, dat zij in aanmerking komen voor het schoolleidersregister. In het kader van de POP-gesprekken en de
bekwaamheidseisen, die het CvB houdt met de directeuren, wordt er gekeken in welke mate er nog scholing op diverse
beleidsterreinen nodig is.

De schoolleiding wordt gevormd door de directeur en de adjunct-directeur van de school. Kenmerkend voor de
schoolleiding is dat ze zich richt op het zorgen voor goede communicatie en op het adequaat organiseren van de gang
van zaken op school. Tevens vindt de schoolleiding met name het onderwijskundig leiderschap van belang. De directie
wil adaptief leiding geven, dat betekent dat ze, daar waar nodig en noodzakelijk, rekening houdt met verschillen tussen
leraren. Onze ambities zijn:

1. De schoolleiding ontwikkelt innovatief beleid op grond van strategische keuzes.
2. De schoolleiding communiceert adequaat met het team over de koers van de school.
3. De schoolleiding operationaliseert en implementeert beleid op een zorgvuldige wijze.
4. De schoolleiding ondersteunt de teamleden in voldoende mate.
5. De schoolleiding stimuleert initiatieven van de teamleden.
6. De schoolleiding heeft voldoende delegerend vermogen.
7. De schoolleiding organiseert de dagelijkse gang van zaken op een effectieve wijze.
8. De schoolleiding zorgt voor een plezierig werk- en leerklimaat.

Beoordeling

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

4.4 Beroepshouding
Het is voor de kwaliteit van de school van belang dat de werknemers niet alleen beschikken over lesgevende
capaciteiten. Op onze school wordt veel waarde gehecht aan de professionele instelling van de werknemers, aan een
juiste beroepshouding. Daarbij gaat het om de volgende ambities:

1. De medewerkers handelen overeenkomstig de missie en de visie van de school.
2. De medewerkers voelen zich medeverantwoordelijk voor de school, de leerlingen en elkaar.
3. De medewerkers kunnen en willen met anderen samenwerken.
4. De medewerkers bereiden zich adequaat voor op vergaderingen en bijeenkomsten.
5. De medewerkers voeren genomen besluiten loyaal uit.
6. De medewerkers zijn aanspreekbaar op resultaten en op het nakomen van afspraken.
7. De medewerkers zijn gemotiveerd om zichzelf te ontwikkelen.

Beoordeling

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

4.5 Professionele cultuur
De schoolleiding streeft ernaar de school te ontwikkelen tot een lerende organisatie, tot een school die gekenmerkt wordt
door een professionele schoolcultuur. Daarom worden er jaarlijks studiedagen voor het gehele team ingeroosterd.
Speerpunt is de ontwikkeling van de leraren tot nog betere leraren. Daartoe leggen de directie, de IB'ers en de

Sint Jozefschool

Schoolplan 2015-2019 29



bouwcoördinator klassenbezoeken af en worden er nagesprekken gevoerd. De directie heeft de intentie om beleid te
formuleren met betrekking tot collegiale consultatie. Dit om leraren van elkaar te laten leren. Als kernwoorden van een
professionele cultuur hebben we met elkaar de volgende kernwoorden tijdens een studiedag geformuleerd:
verantwoordelijkheid nemen, vertrouwen geven, aanspreekbaarheid en respect. Deze kernwoorden hebben we verder
uitgewerkt en vormen het fundament onder ons functioneren. Typerend voor onze school is tevens dat we leren met en
van elkaar in professionele leergemeenschappen. De leraren houden hun eigen ontwikkeling bij in een portfolio, het
personeelsdossier.

Verbeterpunt Prioriteit

Opzetten collegiale consultatie gemiddeld

4.6 Beleid met betrekking tot stagiaires
Alle Laurentiusscholen werken mee aan de begeleiding en vorming van stagiaires van diverse opleidingen (Pabo,
beroepsopleidingen (onderwijsassistent, peuterspeelzaalleidster), TH-bedrijfskunde). De stagiaires krijgen hun
begeleiding van mentoren.

In het kader van project Opleiden in de School zijn alle scholen bezig de coaching van stagiaires mede gericht op de
bekwaamheidseisen conform de Wet BIO goed vorm te geven in gezamenlijkheid met de Pabo. Bestuur en scholen zelf
ontwikkelen zich van Samen Opleiden tot Educatief Partnerschap met de bij de Hogeschool Thomas More aangesloten
besturen, waarmee gezamenlijke activiteiten en projecten worden uitgevoerd.

De plaatsing van LIO-studenten wordt bovenschools geregeld. LIO-studenten solliciteren naar een LIO-plaats. Deze
studenten ontvangen een stagevergoeding na afloop van de stageperiode van doorgaans vijf maanden.

Voor onze school betekent dit dat wij jaarlijks ongeveer 6 pabostudenten 1 LIO-student en 6 onderwijsassistentstagiaires
kunnen plaatsen. Daarnaast is er nog ruimte voor bijvoorbeeld snuffelstages door oud-leerlingen.

4.7 Werving en selectie
De werving en selectie van personeel gebeurt in eerste instantie stichtingsbreed intern. Nadat een vacature is gemeld
en een profiel is opgesteld wordt de vacature intern uitgezet. Als de vacature niet ingevuld kan worden door interne
kandidaten van de stichting zelf, kan besloten worden tot externe plaatsing. De sollicitatiecommissie bestaat uit de
directeur, een afvaardiging van het team en een afvaardiging van de MR. Gaat het om een directievacature dan is ook
het CvB van de stichting bij de procedure betrokken.

Bij het sollicitatiegesprek houden we een criterium gericht interview dat gebaseerd is op onze competenties en criteria uit
de vacaturetekst en het opgestelde profiel.

Hier kan verder verwezen worden naar de in gebruik zijnde wervings-en selectiebeleidsdocumenten, die op grond van
wetgeving en beleidswijziging teveel aan verandering onderhevig zijn om toe te voegen.

4.8 Introductie en begeleiding
Nieuwe leraren krijgen een mentor. De nieuwe collega wordt op de hoogte gesteld van de missie, de visies en de
ambities van de school. Nieuwe leraren ontwikkelen een POP. De plaatsing in een groep is afhankelijk van de
kwaliteit(en) van de nieuwe collega. Eventuele les observaties worden uitgevoerd door de mentor, de IB'er en de
directeur.

4.9 Taakbeleid
Op onze school krijgen alle leerkrachten elk schooljaar taken toebedeeld. De taken zijn onderverdeeld in lesgevende
taken, groepstaken en deskundigheidsbevordering (zie voor de uitwerking de normjaartaak). Elk jaar wordt er bekeken
of de taken voor het beheer van de school, werkgroepen en sport- en spelactiviteiten goed verdeeld zijn over de
verschillende leerkrachten. Daarbij wordt uitgegaan van wensen en sterke kanten van de personeelsleden. Tenslotte
worden er jaarlijks afspraken gemaakt over deskundigheidsbevordering.
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Bijlagen

1. Taakbeleid 2014-2015.
2. Toelichting taakbeleid 2014-2015.
3. Taakbeleid notitie versie 11 maart 2014 (Sharepoint).

4.10 Collegiale consultatie
Collega’s komen binnen de bouw bij elkaar in de klas observeren 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 door een ambualte collega waargenomen wordt of tijdens een
muziekles. 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 een kijkwijzer.

Verbeterpunt Prioriteit

Vastleggen van het beleid m.b.t. collegiale consultatie hoog

4.11 Klassenbezoek
De directie en de bouwcoördinator leggen jaarlijks, conform een opgesteld rooster (zie bijlage), bij ieder teamlid
klassenbezoeken af. Bij het klassenbezoek wordt een kijkwijzer gebruikt. Daarnaast wordt bekeken of de leraar op een
correcte wijze uitvoering geeft aan de gemaakte prestatie-afspraken en/of persoonlijke ontwikkelplannen. Na afloop van
het klassenbezoek volgt (standaard) een reflectief gesprek waarin nieuwe prestatie-afspraken worden gemaakt en
waarin de follow-up wordt vastgelegd. Naast klassenbezoeken onderscheiden we flitsbezoeken. Deze consultaties zijn
kort en gekoppeld aan een observatiepunt. Na afloop krijgt de leraar een reflectieve vraag. De reflectieve vraag en het
antwoord worden door de leraar gearchiveerd in het bekwaamheidsdossier.

Verbeterpunt Prioriteit

Opstellen van een bezoekrooster voor de groepsbezoeken van bouwcoördinator laag

Bijlagen

1. Groepsbezoeken gekoppeld aan gesprekkencyclus.

4.12 Persoonlijke ontwikkelplannen
Onze school beschikt over de regeling Gesprekscyclus. Deze regeling is stichtingsbreed afgesproken. Er wordt een
korte cyclus gehanteerd voor een medewerker met een tijdelijk regulier dienstverband bij de overgang naar een vast
dienstverband. De lange cyclus wordt gehanteerd voor de vaste medewerkers. De gesprekken worden gevoerd aan de
hand van het door de medewerker opgestelde persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) en klassenbezoeken.

Afspraken worden schriftelijk vastgelegd en ondertekend door beide gesprekspartners. Verslagen en afspraken worden
bijgehouden en gearchiveerd in het bekwaamheidsdossier.

Zie verder de, bij de gesprekscyclus behorende, formulieren.

Bijlagen

1. Gesprekscyclus is in papieren, op school aanwezig.

4.13 Het bekwaamheidsdossier
Alle werknemers beschikken over een zogenaamd bekwaamheidsdossier (onderdeel van het
personeelsdossier/portfolio). Deze dossiers worden beheerd door de leraren zelf; het dossier is altijd op school
aanwezig. De directie zorgt ervoor dat het bekwaamheidsdossier een levend document is door er veelvuldig mee te laten
werken, door het te gebruiken bij het personeelsbeleid. In dit dossier bevinden zich:

Afschriften van diploma’s en certificaten.
De gescoorde competentielijstjes.
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De persoonlijke ontwikkelplannen.
De persoonlijke actieplannen.
De gespreksverslagen (FG).
De gespreksverslagen (BG).
Verslagen van feedbackgesprekken n.a.v. het klassenbezoek.
Overzicht van de gemaakte prestatie-afspraken.
Overzicht van groepsbezoeken.

4.14 Intervisie
De leraren participeren bij ons op school in een intervisiegroep. Deze (intervisie)groepen worden samengesteld door de
directie. Ieder groep kent een voorzitter. Aan de orde komen: schoolthema’s die gezamenlijk worden uitgewerkt, de
scores van zelfbeoordelingen (zelfevaluaties), het persoonlijk ontwikkelplan en meer persoonlijke leerpunten. De
schoolthema’s hangen samen met de schoolontwikkelpunten. In overleg worden de thema’s, voorzien van concrete
opdrachten, door de directie toegekend aan de groepjes.

Bijlagen

1. Indeling intervisiegroepen 2014-2015.

4.15 Functioneringsgesprekken
De school hanteert de regeling Gesprekscyclus, die in papieren versie op de school aanwezig is.

De korte gesprekscyclus is van toepassing bij het tijdelijk regulier dienstverband, bestrijkt het eerste aanstellingsjaar met
een POP-, een functionerings- en een beoordelingsgesprek. Het levert de input voor het oordeel of betrokkene in
aanmerking komt voor een vast dienstverband. Medewerkers met een tijdelijk niet regulier dienstverband vallen hier ook
onder (vervangers).

4.16 Beoordelingsgesprekken
De school hanteert de regeling Gesprekscylus. Zie onder functioneringsgesprekken.

4.17 Deskundigheidsbevordering - Professionalisering
Scholing komt aan de orde bij de functioneringsgesprekken. Medewerkers kunnen voor (persoonlijke) scholing opteren
(bij voorkeur in relatie tot de organisatorische doelen van de school, de schoolverbeterdoelen, de competentie set en/of
het opgestelde persoonlijk ontwikkelplan) en daarnaast organiseert en faciliteert de directie teamgerichte scholing. Ook
deze scholing richt zich op het versterken van de missie, de visie en de ambities (doelen) van de school. De
teamgerichte scholing kan facultatief zijn of voor iedereen. De scholing wordt verwerkt in de normjaartaak onder het
kopje deskundigheidsbevordering.

Gevolgde teamscholing 2011-2015

Jaar Thema Organisatie

2011-2012 Handelingsgericht werken OA

2012-2013 Handelingsgericht werken - Groepsplan rekenen OA

2013-2014 Handelingsgericht werken - Groepsplan taal OA

2014-2015 HGW en Opbrengstgericht werken OA

Bijlagen

1. Overzicht individuele nascholing 2012-2013.
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4.18 Teambuilding
Op onze school organiseren we diverse typen vergaderingen (zie hoofdstuk Organisatie en beleid) waarin we met elkaar
overleggen over thema’s die inhoudelijk en/of organisatorisch van belang zijn voor de school en de leerkrachten. De
eenheid in het team wordt ook versterkt door de gezamenlijke momenten van nascholing. We onderscheiden in het
kader van teambuilding ook de meer informele communicatiemomenten. We drinken ’s morgens voor schooltijd
gezamenlijk koffie en thee en eten met elkaar tussen de middag. De school (feestcommissie) organiseert per jaar een
nieuwjaarsreceptie, eindejaarsafsluiting, teamactiviteit en eens in de twee jaar een teamweekend. Daarnaast zijn er door
het jaar heen individuele initiatieven m.b.t. teambuilding.

4.19 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.

Een zieke werknemer meldt zich ziek bij de directeur. Deze regelt de vervanging. De werknemer meldt zich ook beter bij
de directeur. Bij langduriger verzuim wordt de werknemer opgeroepen bij de Arbo-arts. Bij kort veelvuldig verzuim wordt
een verzuimgesprek gehouden door de directeur. Bij vermoeden van oneigenlijk verzuim wordt de Arbo-arts
ingeschakeld, in overleg met de personeelsconsulent. Langdurig verzuim wordt afgehandeld conform de Wet
Poortwachter. De re-integratie voor wat betreft het functioneren op school valt onder de verantwoordelijkheid van de
directeur. Bij ziekte wordt, naast de informele contacten door de collegae, formeel door de directeur contact
onderhouden met de betrokkene. Indien de zieke werknemer daar prijs op stelt worden er huisbezoeken afgelegd.
Regelmatig (eens per 3 weken) wordt een kaart of bloemetje gestuurd namens het team.

Bijlagen

1. Verzuimprotocol personeel (Sharepoint).

4.20 Mobiliteitsbeleid
De stichting stimuleert mobiliteit onder personeel. Het doel van het mobiliteitsbeleid is duurzame inzetbaarheid van
iedere medewerker en kwaliteitsontwikkeling van de scholen. Vrijwillig de overstap maken naar een andere school staat
voorop, maar ook mobiliteit ingeval van boventalligheid kan plaatsvinden, evenals verplichte overplaatsing, waarbij een
aantal functies vanwege de sleutelpositie in de organisatie zijn uitgesloten.

Voor schooljaar ’14-’15 is er gewerkt met het afspiegelingsbeginsel en LIFO-principe, waarbij gewerkt wordt met vijf
leeftijdsgroepen. De komende jaren wordt het mobiliteitsbeleid verder ontwikkeld.

Bijlagen

1. Perspectief nr. 5 van februari 2014 (Sharepoint).
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5 Organisatie en beleid

5.1 Organisatiestructuur
Op stichtingsniveau worden de scholen aangestuurd door het College van Bestuur, dat het bevoegd gezag is. De Raad
van Toezicht houdt toezicht op de gehele stichting. Directeuren zijn integraal verantwoordelijk voor hun school. Het
Centraal Directieoverleg (Dirov) vormt het adviesorgaan en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad vormt het
advies- en instemmingsorgaan voor het CvB. Op schoolniveau is het advies- en instemmingsorgaan de
Medezeggenschapsraad. Tevens is op elke school een ouderraad of oudervereniging actief.

De organisatie van de stichting is vastgelegd in de statuten en in de bevoegdheden van de verschillende geledingen zijn
vastgelegd in diverse reglementen, waarnaar verwezen kan worden. Het betreft:

1. Bijlage Statuten Laurentius Stichting d.d. 11 oktober 2011.
2. Bijlage Reglement RvT d.d. 21 juni 2011.
3. Bijlage Reglement CvB d.d. 21 juni 2011.
4. Bijlage Managementstatuut d.d. 21 juni 2011.
5. Bijlage Reglement directieoverleg d.d. 21 juni 2011.
6. Bijlage Medezeggenschapsstatuut d.d. 1 augustus 2012.
7. Bijlage GMR-reglement d.d. 1 augustus 2012.
8. Bijlage MR-reglement d.d. 1 augustus 2012.

Op stichtingsniveau wordt er een Strategisch Beleidsplan voor de jaren 2015-2019 opgesteld op basis waarvan dit
schoolplan is opgesteld.

Bijlagen

1. Strategisch Beleidsplan 2015-2019 “Een astronautenpak voor ieder kind”(Sharepoint).

5.2 Groeperingsvormen
De school gaat uit van een leerstofjaarklassensysteem. Ieder jaar worden vanuit de acht kleutergroepen vier groepen 3
samengesteld. Met de dan beschikbare informatie over de kinderen stellen we vier zo evenwichtig mogelijke groepen
samen. Criteria daarbij zijn vriendjes/vriendinnetjes, verhouding jongens/meisjes, verdeling reeds bekende
ondersteuningsbehoeften enz.

In de groepen 3, 4 en 5 wordt steeds meer duidelijk hoeveel didactische en/of pedagogische ondersteuning de leerlingen
en dus de groep nodig heeft. Ook blijkt iedere keer weer dat dit van groep tot groep erg kan verschillen. Om deze
ondersteuningsbehoefte goed over de groepen te verdelen en omdat het naar ons idee sociaal gezien geen kwaad kan
in een andere samenstelling te zitten, mixen we de groepen 5 aan het einde van het schooljaar tot nieuw samengestelde
groepen 6. Daarbij spelen uiteraard bovengenoemde criteria weer een rol.

Mochten wij onze doelstelling v.w.b. de ontwikkeling van een groep (zie eerste alinea) niet voor elkaar krijgen, op
pedagogisch en/of didactisch gebied, dan kunnen wij ook nog als school besluiten de groep, aan het einde van een
ander schooljaar als groep 2 en 5, te mixen met één of meerdere parallelgroepen.

Het indelen van groepen (na groep 2, groep 5 of incidenteel) valt onder de verantwoordelijkheid van de school;
groepsleerkrachten, de interne begeleiders en de directie zijn hierbij betrokken.

5.3 Schoolklimaat
Wij vinden het belangrijk dat de school een veilige en verzorgde omgeving is voor de leerlingen en de medewerkers.
Een omgeving waarin iedereen zich geaccepteerd voelt en waar het plezierig samenwerken is. Onze school is een
school die open staat voor ouders. Sterker nog: we proberen ouders optimaal te informeren en te betrekken bij de
dagelijkse gang van zaken. Onze ambities zijn:

1. De school ziet er verzorgd uit.
2. De school is een veilige school.
3. Leraren (onderling) en leerlingen (onderling) gaan respectvol met elkaar om.
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4. Ouders ontvangen wekelijks een nieuwsbrief.
5. De school organiseert jaarlijks ouderavonden.
6. Ouders participeren bij diverse activiteiten.
7. De school staat altijd open - de leraren zijn bereikbaar.

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie 3,50

Verbeterpunt Prioriteit

De school zet planmatig vragenlijsten in om de veiligheidsbeleving van de leerlingen te meten. hoog

De school heeft de uitslagen van de vragenlijsten voorzien van een analyse, conclusies en
interventies.

hoog

De school registreert incidenten conform gemaakte afspraken en zorgt jaarlijks voor analyse
van de gegevens (gekoppeld aan conclusies en interventies).

hoog

5.4 Sociale en fysieke veiligheid
Op stichtingsniveau is afgesproken dat alle scholen beschikken over een veiligheidsplan, inclusief ontruimingsplan en
RI&E. Hiertoe is een format opgesteld dat gebruikt kan worden voor het schrijven van het veiligheidsplan. Het gaat dan
om een beschrijving van de fysieke en sociale veiligheid, waarbij de school eveneens aangeeft welke protocollen en
regels er op schoolniveau en groepsniveau worden gehanteerd. Stichtingsbreed is er een klachtenregeling.
De school waarborgt de sociale veiligheid van leerlingen en leraren (werknemers). Daartoe is allereerst vastgesteld
welke ernstige incidenten de school onderscheidt. Dit zijn:

1. Fysiek geweld.
2. Verbaal geweld.
3. Intimidatie en/of bedreiging met fysiek geweld.
4. Intimidatie en/of bedreiging via msn, sms, e-mail of internet.
5. Pesten, treiteren en/of chantage.
6. Seksueel misbruik.
7. Seksuele intimidatie.
8. Discriminatie of racisme.
9. Vernieling.

10. Diefstal.
11. Heling.
12. (Religieus) extremisme.

De school beschikt over een registratiesysteem: de leraar registreert incidenten (met behulp van een
incidentenregistratieformulier). De werkgroep gedrag analyseert jaarlijks de gegevens die aangeleverd worden door de
leraren en stellen, in overleg met de directie, op basis daarvan verbeterpunten vast.

De school probeert incidenten te voorkomen. Er is op school een gedragsprotocol waarin o.a. school- en klassenregels
(w.o. pleinregels; de regels zijn m.n. gedragsregels: hoe ga je met elkaar om?) zijn opgenomen. Incidenteel wordt er aan
een groep taakspel (of een andere sociale training) gegeven. De school beschikt daarnaast over een methode voor de
sociaal-emotionele ontwikkeling “De vreedzame school”. De lessen sociaal-emotionele ontwikkeling staan in het teken
van de ontwikkeling van goed (passend) gedrag.
Incidenten worden in eerste instantie afgehandeld door de leraar. Als zaken niet opgelost kunnen worden, wordt de
directie betrokken bij de afhandeling. Ook ouders worden betrokken bij de aanpak van incidenten (conform het protocol).
Tevens wordt in incidentele gevallen de wijkagent betrokken bij de afhandeling van klachten.
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De school beschikt over een klachtenregeling (zie bijlage), een klachtencommissie en een (interne en externe)
vertrouwenspersoon. De school beschikt niet over een specifieke veiligheidscoördinator (taak directeur). De school
beschikt over 17 BHV'ers.

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Oudervragenlijst 2014/2015 - Sociale veiligheid. 3,29

Oudervragenlijst 2014/2015 - Incidenten. 3,07

Verbeterpunt Prioriteit

Voorkomen van pestgedrag. hoog

Leerlingen leren omgaan met sociale media (ethische kant). hoog

Bijlagen

1. Klachtenregeling (Sharepoint).

5.5 ARBO-beleid
Sinds 1 januari 2012 heeft de Laurentius Stichting een rechtstreekse samenwerking gesloten met de bedrijfsarts.
Inhoudelijke afspraken rondom verzuim en re-integratie zijn vastgelegd in het verzuimprotocol dat op elke school
aanwezig is. Bij langdurige ziekte van een werknemer wordt de beleidsmedewerker Arbo van de stichting ingeschakeld
en wordt betrokken medewerker regelmatig besproken in het SMO (Sociaal Medisch Overleg), waarbij directeur,
bedrijfsarts, beleidsmedewerker Arbo en arbeidsdeskundige betrokken zijn.

5.6 Interne communicatie
Op onze school vinden we de interne communicatie van groot belang. Het gaat erom betrokkenheid te creëren van de
medewerkers op het werk en op het schoolgebeuren om op die manier de kwaliteit van de school te optimaliseren.
Daarom zorgt de schoolleiding voor een heldere vergaderstructuur en worden er effectieve hulpmiddelen gebruikt. Onze
ambities zijn:

1. We werken met een vergadercyclus van 3 weken: teamvergadering, bouwvergadering en parallelvergadering.
2. Het MT vergadert wekelijks.
3. Het schoolondersteuningsteam (SOT) vergadert om de 2 tot 3 weken.
4. De MT/SOT vergaderingen zijn 1 keer in de 2 maanden.
5. De OR vergadert 1 x per maand.
6. De MR vergadert 1 x per maand.
7. Wij gebruiken effectieve middelen voor de communicatie: postvakken, memobord en via e-mail.

Qua communicatiegedrag vinden we het volgende belangrijk:

1. Zaken worden op de juiste plaats besproken
2. Vergaderingen worden goed voorbereid
3. Op vergaderingen is sprake van actieve deelname
4. In beginsel spreekt iedereen namens zichzelf
5. Wij geven elkaar respectvolle feedback en accepteren ook feedback van anderen

5.7 Externe contacten
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Regelmatig zijn er contacten met externe instanties. De belangrijkste, regelmatige, contacten staan hieronder, in
willekeurige volgorde, vermeld:

Onderwijs Advies. 
We hebben regelmatig overleg met de OA. Het contact met de account manager (bijvoorbeeld planning inzet gelden)
loopt via de directeur. De contacten met de daadwerkelijke begeleiding loopt veelal via de interne begeleiding.

Schoolmaatschappelijk werk.

De gemeente bekostigt voor iedere school in de gemeente een aantal uren schoolmaatschappelijk werk (SMW). Dit
SMW wordt verzorgd vanuit de organisatie “MEE”. De maatschappelijk werker heeft een keer per maand contact met de
zorgcommissie en is dan ook bij een zorgbespreking aanwezig.

Zorgnetwerk.

Door de maatschappelijk werker is de school ook vertegenwoordigd in het zorgnetwerk. Hierin zijn, buiten de
basisscholen, diverse maatschappelijke en gemeentelijke instanties vertegenwoordigd. Doel is eventuele lopende
zorgtrajecten duidelijk te krijgen (wie houdt zich met wie bezig) of een zorgvraag van welke actie het beste genomen kan
worden. Hierbij kunnen contact met de leerplichtambtenaar en/of de wijkagent een rol spelen.

Voor- en naschoolse opvang.

In het voorjaar 2007 hebben de gezamenlijke Nootdorpse scholen een samenwerkingsovereenkomst getekend met
“Kern Kinderopvang”. Later zijn daar nog twee organisaties bij gekomen: “SKS Alles Kids” en “Americo” waar ook
kinderen van de nootdorpse scholen naar toe gaan. Jaarlijks zijn er twee tot drie overlegvergaderingen om vraag en
aanbod goed op elkaar af te stemmen. Dit contact loopt via de directie.

Stagiaires.

Jaarlijks biedt de school plaats voor diverse stagiaires vanuit diverse opleidingen. Dit zijn o.a. Pabo opleidingen,
opleidingen voor onderwijsassistenten en (snuffel)stages vanuit het Mbo. De directie onderhoudt de contacten met de
opleidingen.

5.8 Contacten 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) kinderen. Ouders zien we daarom als gelijkwaardige
gesprekspartners. Voor de leraren zijn de bevindingen van de ouders essentieel om het kind goed te kunnen
begeleiden. En voor de ouders is het van belang dat zij goed geïnformeerd worden over de ontwikkeling van hun kind.
Onze afspraken 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 kinderen) 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.

5.9 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 hebben een procedure voor de advisering 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.

Sint Jozefschool

Schoolplan 2015-2019 37



5.10 Voor-, tussen- en naschoolse opvang (buitenschoolse opvang)
De Nootdorpse scholen hebben met elkaar afspraken gemaakt met verschillende organisaties die voor de scholen de
buitenschoolse opvang verzorgen. Dit zijn Amerigo, Kern Kinderopvang, SKS Alles Kids en Skippy, vier organisaties die
na schooltijd kinderen bij ons ophalen. Amerigo huist in ons gebouw en verzorgt voor onze kinderen ook voorschoolse
opvang.
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6 Financieel beleid

6.1 Lumpsum financiering, ondersteuning en gesprekken
De afspraken met betrekking tot de financiën van onze school zijn vastgesteld in het Financieel Beleidskader van De
Laurentius Stichting (zie centraal aangeleverde documenten). 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.

2.1 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.

2.2 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 (of te wel 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.

2.3 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” verdwijnt. 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 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 worden gerealiseerd.

2.4 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 budgeten 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:
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1. Het CvB is budgetverantwoordelijk voor de gehele stichting.
2. De schooldirecteur is budgetverantwoordelijk voor de schoolbegroting
3. Door het administratiekantoor wordt in oktober een concept meerjarenbegroting opgesteld voor de daaropvolgende

kalenderjaren.
4. 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.
5. De toekenning van subsidie personeel (zie hoofdstuk 3) 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 :

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

o het onderwijs leerpakket (OLP)

o het meubilair (niet zijnde bekostigd uit afzonderlijke budgeten 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.

Bijlagen

1. Financieel Beleidskader 2015 Laurentius def (Sharepoint)
2. Inkoop en aanbestedingsbeleid 2014-2015 (Sharepoint)
3. Inkoopvoorwaarden algemeen (Sharepoint)

6.2 Interne geldstromen
De ouderraad vraagt van de ouders van de school een vrijwillige bijdrage. Het bedrag voor een kind is € 35 per jaar.
Van de inkomsten worden door de ouderraad diverse activiteiten georganiseerd (zie de site van de OR). Jaarlijks (op de
algemene jaarvergadering) legt de ouderraad financiële verantwoording af via de jaarrekening en een begroting.

Onze school kent ook een overblijfregeling. Leerlingen die willen overblijven tussen de middag moeten hiervoor € 2,00
per keer voor betalen. Dit geld wordt beheerd door de de directie. Van het geld krijgen de overblijfouders en de drie
overblijf coördinatoren een vergoeding, daarnaast wordt er speelmateriaal van aangeschaft en kan de school een
vergoeding ontvangen als tegenprestatie voor het gebruik van de ruimte en voorzieningen.

Er is een club die “De Jozefvrienden” heet. Dit zijn mensen die de school een warm hart toedragen, (oud)leerlingen,
(oud)collega’s en (oud)ouders en jaarlijks 12 euro doneren. Hiervan worden zaken bekostigd die buiten de reguliere
begroting vallen. Ook overige sponsorgelden, zoals spaaracties, komen op deze rekening terecht.

6.3 Externe geldstromen
Van het rijk ontvangt de school de lumpsumbekostiging. De samenwerkingsverbandgelden komen vanuit het
Samenwerkingsverband naar de school. Deels wordt er nog gewerkt met een overgangsregeling vanuit de voormalige
WSNS-verbanden.

Op basis van de ambities uit het Bestuursakkoord 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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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.

6.4 Sponsoring
Vijftien organisaties, waarin de besturenorganisaties en VNG zijn vertegenwoordigd, hebben een convenant
ondertekend dat handelt over sponsoring in het primair en voortgezet onderwijs. Onze school onderschrijft dit
convenant. Dit ligt ter inzage op school.

De drie belangrijkste uitgangspunten van het convenant zijn:

Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige doelstellingen van de school. Er mag geen
schade worden berokkend aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van leerlingen. Sponsoring moet in
overeenstemming zijn met de goede smaak en fatsoen.

Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het
onderwijs en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen.

Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs beïnvloeden, dan wel in strijd zijn met
het onderwijsaanbod en de kwaliteitseisen die de school aan het onderwijs stelt. Het primair onderwijsproces mag niet
afhankelijk zijn van sponsormiddelen.

Bevoegd gezag en scholen zijn gebonden aan de regelgeving in het Convenant Sponsoring 2009. Met betrekking tot het
beleid op schoolniveau heeft de MR instemmingsrecht en op stichtingsniveau is dat de GMR.

Op de school wordt gehandeld conform het convenant sponsoring dat op 19 februari 2009 is ondertekend.

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 - geformaliseerd door middel van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) - een eigen afweging ten
aanzien van de maatschappelijke betrokkenheid van de sponsor, het gesponsorde bedrag en de verlangde
tegenprestatie. Indien de school wel gebruik maakt van sponsoren beschrijven op welke manieren dat gebeurt: 

Voorbeelden zijn: Bij sponsoring kan bijvoorbeeld worden gedacht aan:  

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.
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Vanuit de school is er een club opgestart die genoemd wordt: ‘De Jozefvrienden’. Dit zijn oud leerlingen, oud
leerkrachten, collega’s of gewoon mensen die de school een warm hart toedragen en die per jaar 12 euro betalen. In ruil
daarvoor krijgen Jozefvrienden twee keer per jaar een Jozefvrienden Courant en om de twee jaar een activiteit
aangeboden. Van dit verkregen sponsorgeld kan de school zaken bekostigen die buiten de reguliere bekostiging vallen.
In iedere Jozefvrienden Courant wordt (ook) verslag gedaan van wat er met het geld is gedaan. Alle specifieke
afspraken en regels rond de Jozefvrienden staan uiteraard op papier en ook dit schrijven is opgenomen als bijlage bij
het schoolplan in het hoofdstuk sponsoring.

Bijlagen

1. Convenant Sponsoring 2009 (Sharepoint)

6.5 Begrotingen
Zie de tekst zoals die is verwoord onder lumpsum financiering ‘procedure totstandkoming begroting.

De procedure omtrent de totstandkoming van de begroting is als volgt:

1. Het CvB is budgetverantwoordelijk voor de gehele stichting.
2. De schooldirecteur is budgetverantwoordelijk voor de schoolbegroting
3. Door het administratiekantoor wordt in oktober een concept meerjarenbegroting opgesteld voor de daaropvolgende

kalenderjaren.
4. 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.
5. De toekenning van subsidie personeel (zie hoofdstuk 3) 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.
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7 Zorg voor kwaliteit

7.1 Kwaliteitszorg algemeen
Onze school onderscheidt kwaliteit en kwaliteitszorg. We streven kwaliteit na (zie de ambities bij de verschillende
beleidsterreinen) en we zorgen ervoor dat de kwaliteit op peil blijft: we beoordelen de ambities systematisch en cyclisch
(zie evaluatieplan, hoofdstuk 7.10) en op basis van de bevindingen verbeteren of borgen we onze kwaliteit. Van belang
is ook dat onze kwaliteitszorg gekoppeld is aan het integraal personeelsbeleid. We streven ernaar dat onze
medewerkers competenties ontwikkelen die gerelateerd zijn aan de beleidsterreinen die we belangrijk vinden. Daardoor
borgen we dat de schoolontwikkeling en de ontwikkeling van onze medewerkers parallel verloopt. Onze ambities zijn:

1. Wij hebben inzicht in de kenmerken van onze leerlingenpopulatie.
2. Wij beschikken over ambities bij diverse beleidsterreinen (zie dit schoolplan).
3. Wij beschikken over een evaluatieplan waardoor geborgd is dat de verschillende ambities (zie dit schoolplan)

minstens 1 x per vier jaar beoordeeld worden.
4. Wij laten de kwaliteit van onze school cyclisch beoordelen door ouders, leerlingen en leraren.
5. Wij werken planmatig aan verbeteringen (vanuit de documenten: schoolplan, jaarplan en jaarverslag).
6. Wij evalueren stelselmatig of onze verbeterplannen gerealiseerd zijn.
7. Wij borgen onze kwaliteit (o.a. door zaken op schrift vast te leggen).
8. Wij rapporteren aan belanghebbenden (inspectie, bevoegd gezag, GMR en ouders).
9. Wij waarborgen de sociale veiligheid van medewerkers en leerlingen.

Beoordeling

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

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie 3,05

Verbeterpunt Prioriteit

De school evalueert de eindresultaten volgens een protocol (workflow). hoog

De school evalueert de tussenresultaten volgens een protocol (workflow). hoog

De school evalueert de sociale resultaten volgens een protocol (workflow). hoog

De school heeft de geplande verbeteractiviteiten vertaald naar een inhoudelijke planning voor
de verschillende vergaderingen op school.

hoog

De school maakt functioneel gebruik van de vensters voor verantwoording (scholen op de
kaart).

hoog

7.2 Meervoudige publieke verantwoording
Onze school legt systematisch verantwoording af aan de verschillende stakeholders. Onze leerlingen informeren we via
de leerlingenraad. De ouders ontvangen wekelijks een nieuwsbrief en tevens geven we relevante informatie via de
website van de school. Ook de schoolgids is een belangrijk medium om ouders op de hoogte stellen van zaken die van
belang zijn. Vanzelfsprekend informeren we de MR en zo nodig de OR.

Drie à vier maal per jaar vindt er een gesprek plaats met het CvB. Het onderwerp ervan wordt jaarlijks bepaald door het
CvB, b.v. voortgangsgesprek, managementrapportage, formatiegesprek, jaarverslag/jaarplan. Tevens wordt er door het
CvB jaarlijks een schoolbezoek gebracht met een nader te bepalen thema of onderwerp, waarbij het CvB de groepen
bezoekt en/of met directie en team in een wat informele setting een gesprek voert

In het kader van “verantwoording afleggen” maken we sinds 2013 gebruik van het Schoolvenster Scholen op de kaart
(een product van Vensters voor Verantwoording). De adjunct-directeur heeft de taak om de informatie daar waar
noodzakelijk of gewenst te voorzien van schoolspecifiek commentaar.
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7.3 Wet- en regelgeving
Onze school heeft kennis genomen van de eisen van de Inspectie van het Onderwijs voor wat betreft wet- en
regelgeving. Wij houden ons aan de volgende eisen:

1. De schoolgids leveren wij tijdig aan bij de inspectie.
2. De schoolgids voldoet aan de eisen die de inspectie stelt.
3. Het schoolplan leveren wij tijdig aan bij de inspectie.
4. Het schoolplan voldoet aan de eisen die de inspectie stelt.
5. Het zorgplan leveren wij tijdig aan bij de inspectie (via het samenwerkingsverband).
6. Het zorgplan voldoet aan de eisen die de inspectie stelt.
7. Wij programmeren voldoende onderwijstijd.
8. Wij programmeren niet meer dan (maximaal) 7 x een onvolledige schoolweek voor de leerlingen van groep 3 t/m 8.

Beoordeling

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

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie 4,00

7.4 Strategisch beleid
De Laurentius Stichting beschikt over het Strategisch Beleidsplan 2015-2019 “Een astronautenpak voor ieder kind”.
Daarin zijn vier strategische beleidsthema’s opgenomen:

1. Onderwijskwaliteit – ieder kind een astronautenpak.
2. Een professionele leergemeenschap.
3. Samen op reis.
4. Op koers blijven.

Per thema is in het SBP een toelichting gegeven en zijn de doelen voor de komende vier jaar beschreven. Middels
diverse instrumenten voor onderwijs en personeel worden scholen gefaciliteerd om deze doelen na te streven en te
behalen. Daarbij werken directies, leerkrachten, leerlingen en hun ouders samen.

Scholen werken systematisch, planmatig, doelgericht en evalueren regelmatig.

Leidende principes zijn: het gebeurt in de groep, het gebeurt decentraal en directies zijn als integraal schoolleider
verantwoordelijk voor de schoolprestatie.

Bijlagen

1. Strategisch Beleidsplan 2015-2019 “Een astronautenpak voor ieder kind” (Sharepoint).

7.5 Inspectiebezoeken
Tijdens het bestuursgesprek met de inspectie op 7 oktober 2014 is gebleken dat voor onze school het basisarrangement
geldt.

In december 2011 was de inspecteur voor de laatste keer voor een bezoek op de Jozefschool.

Bijlagen

1. Inspectiebezoek december 2011
2. Verslag Bestuursgeprek inspectie141007 (Sharepoint)

7.6 Vragenlijst Leraren
Zie Quick Scan Team 2014-2015

Bijlagen

1. Quick Scan team
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7.7 Vragenlijst Leerlingen
De bedoeling is om in het schooljaar 2015-2016 een leerlingenvragenlijst af te gaan nemen.

Beoordeling

De ambities van de school worden een keer per vier jaar gemeten met behulp van een vragenlijst (WMK-PO)

Verbeterpunt Prioriteit

Organiseren van een leerlingenquête hoog

7.8 Vragenlijst Ouders
Zie bijgevoegd rapport van de oudervragenlijst, afgenomen schooljaar 2014-2015

Bijlagen

1. Oudervragenlijst 2014-2015

7.9 Het evaluatieplan 2015-2019

Hoofdstuk Beleidsterreinen
April
2016

April
2017

April
2018

April
2019

Onderwijskundig
beleid

Levensbeschouwelijke identiteit X

Onderwijskundig
beleid

Sociaal-emotionele ontwikkeling X

Onderwijskundig
beleid

Actief Burgerschap en Sociale Cohesie X

Onderwijskundig
beleid

Leerstofaanbod X

Onderwijskundig
beleid

Taalleesonderwijs X

Onderwijskundig
beleid

Rekenen en wiskunde X

Onderwijskundig
beleid

Wereldoriëntatie X

Onderwijskundig
beleid

Kunstzinnige vorming X

Onderwijskundig
beleid

Bewegingsonderwijs X

Onderwijskundig
beleid

Wetenschap en Techniek X

Onderwijskundig
beleid

Engelse taal X

Onderwijskundig
beleid

Gebruik leertijd X

Onderwijskundig
beleid

Pedagogisch handelen X

Onderwijskundig
beleid

Didactisch handelen X
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Onderwijskundig
beleid

Actieve en zelfstandige leerhouding van de
leerlingen

X

Onderwijskundig
beleid

Klassenmanagement X

Onderwijskundig
beleid

Zorg en begeleiding X

Onderwijskundig
beleid

Afstemming - HGW X

Onderwijskundig
beleid

Passend onderwijs X

Onderwijskundig
beleid

Levensbeschouwelijke identiteit X

Onderwijskundig
beleid

Opbrengstgericht werken X

Onderwijskundig
beleid

Opbrengsten X X X X

Personeelbeleid Integraal personeelsbeleid X

Personeelbeleid Schoolleiding X

Personeelbeleid Beroepshouding X

Organisatie en beleid Schoolklimaat X

Organisatie en beleid Sociale en fysieke veiligheid X X

Organisatie en beleid Interne communicatie X

Organisatie en beleid Externe contacten X

Organisatie en beleid Contacten met ouders X

Zorg voor kwaliteit Kwaliteitszorg X

Zorg voor kwaliteit Wet- en regelgeving X

9 9 8 9

Hoofdstuk Beleidsterreinen
April
2016

April
2017

April
2018

April
2019

7.10 Planning vragenlijsten

Jaar Maand

1 Vragenlijst Ouders (compact) 2018 April

2 Vragenlijst Leraren (compact) 2018 April

3 Vragenlijst Leerlingen (compact) 2018 April

4 Vragenlijst Sociale Veiligheid Ouders 2017 Februari

2019 Februari

5 Vragenlijst Sociale Veiligheid Leraren 2017 Februari

2019 Februari

6 Vragenlijst Sociale Veiligheid Leerlingen 2017 Februari
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2019 Februari

7 Kindervragenlijst Inspectie 2016 April

8 Leerlingen Burgerschap 2015 November

Jaar Maand
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8 Verbeterpunten 2015-2019

Thema Mogelijk verbeterpunt Prioriteit

Sociaal-emotionele
ontwikkeling

Invoeren methode "De Vreedzame School" hoog

Leerstofaanbod 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.

hoog

De school heeft een specifiek aanbod om sociale competenties te
ontwikkelen.

hoog

De school beschikt over een deugdelijke methode voor de sociale
ontwikkeling.

hoog

Taalleesonderwijs De veranderende leerling populatie (NT2) maakt dat
woordenschatonderwijs in alle groepen van belang is.

gemiddeld

Het invoeren van een nieuwe methode technisch Lezen zodat dit
gewaarborgd blijft tot en met groep 8.

hoog

De methode Leeslink blijven evalueren en borgen. Naar aanleiding van
analyse en evaluatie aanvullende ondersteuning in aanpak.

gemiddeld

Rekenen en
wiskunde

Er komt meer aandacht voor het automatiseringsproces (oefening en
toetsing).

hoog

We willen de strategieën die in verschillende leerjaren aan bod komen,
beter op elkaar laten aansluiten.

gemiddeld

Voor kinderen die in groep 7/8 op een eigen leerlijn werken, komt er
nieuw rt-materiaal.

hoog

We willen dat kinderen zich verder ontwikkelen in het samenwerkend
leren.

gemiddeld

Wereldoriëntatie Komen tot een keuze en aanschaf nieuwe methode biologie, schooljaar
2015-2016.

gemiddeld

Komen tot een keuze en aanschaf nieuwe methode geschiedenis,
schooljaar 2015-2016.

gemiddeld

ICT Invoeren digiDUIF (schooljaar 2015-2016) hoog

Zie ICT beleidsplan gemiddeld

Kunstzinnige
vorming

Methode "Uit de Kunst" toegankelijker maken en eigen leerlijn
opstellen.

hoog

Didactisch handelen De leraren hanteren het model Directe Instructie. hoog

Actieve en
zelfstandige houding

Structureel werken met coöperatieve werkvormen in de groepen hoog

Klassenmanagement Ontwikkelen van de vaardigheden om probleemgedrag te voorkomen
(nascholing)

hoog

Evalueren en implementeren gedragsprotocol hoog

Zorg en begeleiding De school heeft de procedure voor de bespreking van de resultaten op
de vragenlijsten m.b.t. de sociale competenties vastgelegd in een
procedure (workflow).

hoog

De school heeft de procedure voor de overgang PO-VO (incl.
advisering) vastgelegd in een procedure (workflow).

hoog
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De school evalueert regelmatig de effecten van de zorg. hoog

De procedures voor de groeps- en leerlingbesprekingen zijn adequaat
vastgelegd (zorgplan).

hoog

Afstemming De leraren stemmen de aangeboden leerinhouden af op verschillen in
ontwikkeling tussen de leerlingen.

hoog

Talentontwikkeling Systeem opzetten voor de registratie van talenten hoog

Beleid ontwikkelen m.b.t. de zogenaamde 21st century skills hoog

De opbrengsten De resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen
tenminste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de
leerlingenpopulatie mag worden verwacht.

hoog

De school beschikt over een meerjarenoverzicht, gekoppeld aan een
analyse, conclusies en (uitgevoerde) interventies.

hoog

Integraal
Personeelsbeleid

Ontwikkelen van een competentieboekje gemiddeld

Ontwikkelen van een grote kijkwijzer gemiddeld

Professionele cultuur Opzetten collegiale consultatie gemiddeld

Collegiale
consultatie

Vastleggen van het beleid m.b.t. collegiale consultatie hoog

Klassenbezoek Opstellen van een bezoekrooster voor de groepsbezoeken van
bouwcoördinator

laag

Schoolklimaat De school zet planmatig vragenlijsten in om de veiligheidsbeleving van
de leerlingen te meten.

hoog

De school heeft de uitslagen van de vragenlijsten voorzien van een
analyse, conclusies en interventies.

hoog

De school registreert incidenten conform gemaakte afspraken en zorgt
jaarlijks voor analyse van de gegevens (gekoppeld aan conclusies en
interventies).

hoog

Sociale en fysieke
veiligheid

Voorkomen van pestgedrag. hoog

Leerlingen leren omgaan met sociale media (ethische kant). hoog

Kwaliteitszorg De school evalueert de eindresultaten volgens een protocol (workflow). hoog

De school evalueert de tussenresultaten volgens een protocol
(workflow).

hoog

De school evalueert de sociale resultaten volgens een protocol
(workflow).

hoog

De school heeft de geplande verbeteractiviteiten vertaald naar een
inhoudelijke planning voor de verschillende vergaderingen op school.

hoog

De school maakt functioneel gebruik van de vensters voor
verantwoording (scholen op de kaart).

hoog

Vragenlijst
Leerlingen

Organiseren van een leerlingenquête hoog

Thema Mogelijk verbeterpunt Prioriteit
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9 Meerjarenplanning 2015-2016

Thema Verbeterdoel

Sociaal-emotionele
ontwikkeling

Invoeren methode "De Vreedzame School"

Leerstofaanbod 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.

Taalleesonderwijs Het invoeren van een nieuwe methode technisch Lezen zodat dit gewaarborgd blijft tot en met
groep 8.

Rekenen en
wiskunde

Voor kinderen die in groep 7/8 op een eigen leerlijn werken, komt er nieuw rt-materiaal.

Wereldoriëntatie Komen tot een keuze en aanschaf nieuwe methode biologie, schooljaar 2015-2016.

Komen tot een keuze en aanschaf nieuwe methode geschiedenis, schooljaar 2015-2016.

ICT Invoeren digiDUIF (schooljaar 2015-2016)

Didactisch handelen De leraren hanteren het model Directe Instructie.

Klassenmanagement Ontwikkelen van de vaardigheden om probleemgedrag te voorkomen (nascholing)

Afstemming De leraren stemmen de aangeboden leerinhouden af op verschillen in ontwikkeling tussen de
leerlingen.

De opbrengsten De resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen tenminste op het niveau
dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht.

Professionele cultuur Opzetten collegiale consultatie

Klassenbezoek Opstellen van een bezoekrooster voor de groepsbezoeken van bouwcoördinator

Schoolklimaat De school registreert incidenten conform gemaakte afspraken en zorgt jaarlijks voor analyse
van de gegevens (gekoppeld aan conclusies en interventies).

Sociale en fysieke
veiligheid

Voorkomen van pestgedrag.

Kwaliteitszorg De school evalueert de eindresultaten volgens een protocol (workflow).

De school evalueert de tussenresultaten volgens een protocol (workflow).

De school evalueert de sociale resultaten volgens een protocol (workflow).

De school heeft de geplande verbeteractiviteiten vertaald naar een inhoudelijke planning voor
de verschillende vergaderingen op school.

Vragenlijst
Leerlingen

Organiseren van een leerlingenquête

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken, of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we tijdens
de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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10 Meerjarenplanning 2016-2017

Thema Verbeterdoel

Sociaal-emotionele
ontwikkeling

Invoeren methode "De Vreedzame School"

Taalleesonderwijs De veranderende leerling populatie (NT2) maakt dat woordenschatonderwijs in alle
groepen van belang is.

Rekenen en wiskunde Er komt meer aandacht voor het automatiseringsproces (oefening en toetsing).

Kunstzinnige vorming Methode "Uit de Kunst" toegankelijker maken en eigen leerlijn opstellen.

Actieve en zelfstandige
houding

Structureel werken met coöperatieve werkvormen in de groepen

Klassenmanagement Evalueren en implementeren gedragsprotocol

Zorg en begeleiding De school evalueert regelmatig de effecten van de zorg.

Collegiale consultatie Vastleggen van het beleid m.b.t. collegiale consultatie

Schoolklimaat De school zet planmatig vragenlijsten in om de veiligheidsbeleving van de leerlingen te
meten.

Sociale en fysieke
veiligheid

Leerlingen leren omgaan met sociale media (ethische kant).

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken, of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we tijdens
de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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11 Meerjarenplanning 2017-2018

Thema Verbeterdoel

Leerstofaanbod De school heeft een specifiek aanbod om sociale competenties te ontwikkelen.

De school beschikt over een deugdelijke methode voor de sociale ontwikkeling.

Taalleesonderwijs De methode Leeslink blijven evalueren en borgen. Naar aanleiding van analyse en evaluatie
aanvullende ondersteuning in aanpak.

ICT Zie ICT beleidsplan

Zorg en
begeleiding

De school heeft de procedure voor de overgang PO-VO (incl. advisering) vastgelegd in een
procedure (workflow).

De procedures voor de groeps- en leerlingbesprekingen zijn adequaat vastgelegd (zorgplan).

Talentontwikkeling Beleid ontwikkelen m.b.t. de zogenaamde 21st century skills

De opbrengsten De school beschikt over een meerjarenoverzicht, gekoppeld aan een analyse, conclusies en
(uitgevoerde) interventies.

Schoolklimaat De school heeft de uitslagen van de vragenlijsten voorzien van een analyse, conclusies en
interventies.

Kwaliteitszorg De school maakt functioneel gebruik van de vensters voor verantwoording (scholen op de kaart).

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken, of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we tijdens
de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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12 Meerjarenplanning 2018-2019

Thema Verbeterdoel

Rekenen en
wiskunde

We willen de strategieën die in verschillende leerjaren aan bod komen, beter op elkaar laten
aansluiten.

We willen dat kinderen zich verder ontwikkelen in het samenwerkend leren.

Didactisch handelen De leraren hanteren het model Directe Instructie.

Klassenmanagement Evalueren en implementeren gedragsprotocol

Zorg en begeleiding De school heeft de procedure voor de bespreking van de resultaten op de vragenlijsten m.b.t.
de sociale competenties vastgelegd in een procedure (workflow).

Integraal
Personeelsbeleid

Ontwikkelen van een competentieboekje

Ontwikkelen van een grote kijkwijzer

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken, of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we tijdens
de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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13 Formulier "Instemming met schoolplan"

Brin: 04KU

School: Sint Jozefschool

Adres: Sportparkweg 6-8

Postcode: 2631 GA

Plaats: Nootdorp

VERKLARING

Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van bovengenoemde school in te stemmen met het van 2015 tot 2019
geldende schoolplan van deze school.

Namens de MR,

naam

functie

plaats

datum

handtekening

 

naam

functie

plaats

datum

handtekening
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14 Formulier "Vaststelling van schoolplan"

Brin: 04KU

School: Sint Jozefschool

Adres: Sportparkweg 6-8

Postcode: 2631 GA

Plaats: Nootdorp

VERKLARING

Het bevoegd gezag van bovengenoemde school heeft het van 2015 tot 2019 geldende schoolplan van deze school
vastgesteld.

Namens het bevoegd gezag,

naam

functie

plaats

datum

handtekening

 

naam

functie
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