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Inleiding 
 

In dit schoolplan staan de plannen van drie basisscholen (Klim Op, Sint Lambertus en De Linde) 
beschreven. Samen vormen zij Kindlandschap de Eiber (zie 1.2). Voor de drie dorpen waar de scholen 
zijn gevestigd (Megen, Haren en Macharen) zal in de schoolplanperiode 2022-2026 een nieuwe 
school worden gebouwd aan de zuidkant van Megen. Daarbij zullen de brinnummers van Sint 
Lambertus (07RZ) en De Linde (06WZ) verdwijnen en hoogstwaarschijnlijk onder het brinnummer van 
Klim Op (03MA) verder gaan. De drie huidige schoolgebouwen in Megen, Haren en Macharen blijven 
in gebruik tot het moment waarbij de drie scholen ook daadwerkelijk het nieuwe schoolgebouw aan 
de zuidkant van Megen zullen gaan betreden. Pas dan zullen de drie scholen ook fuseren. Met het 
schoolplan 2022-2026 wordt een nieuwe toekomst ingezet voor het basisonderwijs in Megen, Haren 
en Macharen en zal afscheid genomen gaan worden van de drie huidige locaties voor basisonderwijs 
in Megen, Haren (1956) en Macharen (1964). Een historische mijlpaal dus. 
 

Gezamenlijk zijn de afgelopen jaren de visie en doelen ontwikkeld. Aan de hand van evaluaties zijn 
streefdoelen globaal uitgewerkt in een 4-jarenplan. Per jaar zal dit uitgewerkt worden in een 
concreet jaarplan. Daarnaast vindt er ook elk schooljaar een evaluatie plaats. Van de evaluatie wordt 
een apart verslag gemaakt. Op deze wijze verwachten we dat het schoolplan een actueel plan is, dat 
enerzijds uitgangspunt vormt voor onze plannen en ons handelen en anderzijds bij de beoordeling 
van hetgeen we daadwerkelijk gedaan hebben. In dit schoolplan proberen wij bondig en duidelijk te 
zijn en daar waar mogelijk te verwijzen naar beleidsstukken in plaats van deze op te nemen. Elk 
hoofdstuk begint met het koersplan van Optimus Wereldscholen waar kinderen leren ontdekken en 
ontwikkelen, vervolgens beschrijven wij de huidige situatie op onze scholen (basiskwaliteit) en 
verwoorden wij onze ambitie. Dit schoolplan is geschreven door de directeur, onderschreven door de 
schoolteams en heeft de instemming van de medezeggenschapsraden van de scholen. Wij laten 
graag zien waar wij aan werken en gaan graag met u in gesprek over ons onderwijs.  
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1  Algemene informatie 
 

1.1  Optimus Primair onderwijs 
 

De basisscholen Klim Op, Sint Lambertus en de Linde, vallen onder het bestuur van Optimus Primair 
Onderwijs. Optimus Primair Onderwijs bestaat uit 41 basisscholen, waaronder twee speciale scholen 
voor basisonderwijs, verspreid over de gemeenten Land van Cuijk, Maashorst en Oss. Binnen 
Optimus werken zo’n 670 medewerkers die onderwijs verzorgen voor circa 6.000 kinderen. Meer 
informatie is te vinden op de website: www.optimusonderwijs.nl 
 
Missie Optimus: Hier gaan we voor 
 

Wij geven kinderen een fundamentele basis en helpen hen op te groeien tot 

gelukkige, zelfstandige en kritische wereldburgers. Gedurende hun hele 

schoolloopbaan zorgen we ervoor dat kinderen zich gezien voelen in hun etnische 

en culturele achtergrond en in hun geloof en levensovertuiging. Daarbij versterken 

we het bewustzijn en de vaardigheden van kinderen om vanuit hun persoonlijke 

moreel kompas in verbinding te staan met anderen en bij te dragen aan een 

duurzame samenleving én kenniseconomie. 

 

Doen wat de bedoeling is 
De vier deugden die Plato en Aristoteles beschreven, Verstandigheid/Wijsheid, Moed, Gematigdheid 
en Rechtvaardigheid vormen de kernwaarden voor ons onderwijs, de manier waarop we (samen) 
werken en ontwikkelen. We zien deze waarden terug in de wijze waarop de kinderen zich 
ontwikkelen tot een kritische burger met een moreel kompas die duurzame keuzes maakt. 
 

Optimus: een vitale en duurzame organisatie 
In een veranderende omgeving is het belangrijk dat we toekomstbestendig en wendbaar zijn en 
blijven. Optimus is financieel gezond en zet de middelen optimaal in voor het primaire proces. We 
focussen op duurzaamheid en gaan meer aandacht besteden aan de Sustainable Development Goals 
van de Verenigde Naties. Daarnaast is er aandacht voor de duurzaamheid van onze schoolgebouwen. 
 

Optimus: we vinden wat van onderwijs 
Onderwijs biedt kinderen een breed fundament waarop zij kunnen voortbouwen in het voortgezet 
onderwijs. Wij bewaken de balans tussen kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming.  
  

http://www.optimusonderwijs.nl/
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We hebben hoge verwachtingen van de kinderen en nodigen hen uit tot leren. We vertrouwen in de 
kracht van de community en in de samenwerking van professionals en ouders om de school. De 
leraren zijn erop gericht het beste onderwijs te verzorgen en beschikken over actuele kennis en 
vaardigheden. 
 
In de koersnotitie Optimus Wereldscholen vormen 5 kernambities de richtsnoer voor de komende 
koersplanperiode: 
 

• We blijven leren en zijn betrokken ambassadeurs 

• We zijn bewust van kwaliteit en sturen daar gericht op 

• We tillen het basisniveau omhoog 

• We bieden kinderen een breed fundament in hun ontwikkeling 

• We bieden ieder kind gelijke kansen om te groeien 

 

Deze ambities zijn de kapstok voor de doelen en ontwikkelingen die de komende periode op 
organisatieniveau en schoolniveau gerealiseerd gaan worden. 
 
(De koersnotitie Optimus Wereldscholen is te vinden op: Wereldscholen 2022-2026) 
 

1.2  Kindlandschap De Eiber 
 

Algemene kenmerken van de school 
 
Contactgegevens 

Locatie Klim Op 
Clarastraat 1 
5366 AK  Megen 
0412-462311 
http://www.de-eiber.nl  
Brin: 03MA 

 

Locatie St. Lambertus 
Grotestraat 6 
5368 AK Haren 
0412-462276 
http://www.de-eiber.nl  

Brin: 07RZ 

Locatie De Linde 
Hoogstraat 1 
5367 AA Macharen 
0412-492327 
http://www.de-eiber.nl 
Brin: 06WZ 

Kwalificatie 

Persoons- 
vorming Socialisatie 

 

Vrijheid, 
verantwoordelijkheid, 
emancipatie in 
democratisch perspectief. 

 
Overdracht kennis, 
vaardigheden, waarden 
en normen. 

 
Zich verhouden tot de 
wereld, tot cultuur, tot 
tradities, tot manieren van 
doen en van zijn. 

Waartoe dient onderwijs? 
Volgens onderwijspedagoog & -filosoof Gert Biesta 

mailto:https://www.optimusonderwijs.nl/koersplan-optimus-wereldscholen-2022-2026
http://www.de-eiber.nl/
http://www.de-eiber.nl/
http://www.de-eiber.nl/
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Schooldirectie 
Directeur: Conrad Sommerdijk 
Denominatie: Rooms-katholiek 

e-mail:  c.sommerdijk@optimusonderwijs.nl 

 

Samenwerkingsverband 
Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband PO 3006  
 

Schoolbestuur 
Bestuursbureau van OPTIMUS Primair Onderwijs 
Stoofweg 2 
5361 HZ Grave 
0485-318910 
www.optimusonderwijs.nl 
info@optimusonderwijs.nl 

Bestuursnummer: 48348 
Aantal scholen: 40 
 
College van Bestuur (CvB): 
Harrie van der Ven 
Monique Donders 

 

Aantal kinderen 2021-2022       

     190       
 
 

 

 

 

 
Algemene gegevens Kindlandschap De Eiber 
De directie van de school bestaat uit de directeur. Hij wordt ondersteund door een intern begeleider, 
een taal/lees coördinator en een rekencoördinator. De drie scholen van Kindlandschap Eiber worden 
bezocht door 190 (1-10-2021) kinderen. Op de teldatum 1-10-2021 had de school 100 (53%)  jongens 
en 90 (47%) meisjes. Op de teldatum 1-10-2021 zaten er 179 (94%) kinderen met een Nederlandse 
achtergrond en 11 (6%)  kinderen met een migratieachtergrond.   
 
Wie zijn er nog meer werkzaam op de drie scholen van Kindlandschap De Eiber:  
In het schooljaar 2021-2022 werken er 16 leerkrachten, 3 onderwijsondersteuners, 1 IB-er, 1 
directeur, 1 administratief medewerker, 3 schoonmakers en 3 vrijwilligers. 
  

mailto:c.sommerdijk@optimusonderwijs.nl
http://www.optimusonderwijs.nl/
mailto:info@optimusonderwijs.nl
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Uitstroomgegevens naar het Voortgezet Onderwijs 2018-2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Directeur / overlegorganen 
De directeur geeft, onder eindverantwoordelijkheid van het College van Bestuur van de Stichting 
Optimus, leiding aan de school. De directeur is integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse gang 
van zaken en het (uitvoeren van het) beleid. De scholen van Kindlandschap De Eiber hebben de 
beschikking over drie leerlingenraden, drie ouderraden en drie MR-en. De MR-en werken 
nadrukkelijk samen. In het eerste gedeelte van de MR-vergaderingen worden de algemene 
beleidszaken besproken en in het tweede gedeelte van de MR-vergaderingen is er een mogelijkheid 
om school specifieke zaken te bespreken. Het is de bedoeling dat de MR-en en ouderraden van de 
drie scholen op dezelfde wijze blijven functioneren tot de nieuwbouw gereed is (verwachting juni/juli 
2024). Dan zal er ook een fusie plaatsvinden. Op Stichtingsniveau is er een GMR.  
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Schooltijden 
Kindlandschap De Eiber hanteert sinds 1-1-2021 het zogenaamde vijf gelijke dagen model. De 
kinderen gaan van 8.30 tot 14.00 uur naar school: we starten ’s morgens om 8.30 uur en lunchen 
tussen 12.00 en 12.15 uur. 
 

Leerlingprognoses 

Klim Op in Megen 

Aantallen okt-21 okt-22 okt-23 okt-24 okt-25 okt-26 

Totaal 111 127 152 157 159 163 

Sint Lambertus in Haren 

Aantallen okt-21 okt-22 okt-23 okt-24 okt-25 okt-26 

Totaal 38 36 36 34 34 36 

De Linde in Macharen 

Aantallen okt-21 okt-22 okt-23 okt-24 okt-25 okt-26 

Totaal 41 43 39 42 39 42 

 

De verwachting is dat het aantal kinderen tussen 2022 -2026 flink zal groeien. De prognosecijfers van 
de gemeente Oss voorspellen dat in 2026 ongeveer 230-240 kinderen de school zullen bezoeken. Dit 
komt met name door een stijging van het aantal kinderen in Megen als gevolg van de bouw van 
nieuwe woningen daar.  
 

Leerstofjaarklassen systeem 
De school gaat uit van een leerstofjaarklassensysteem. Vanwege het geringe aantal leerlingen op de 
drie scholen van De Eiber worden de kinderen op dit moment vooral in combinatieklassen en zelfs 
driedubbele combinatieklassen geplaatst. Naar de toekomst toe zullen de kinderen, voor zover 
mogelijk, in jaargroepen worden geplaatst.  
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Veiligheid en tevredenheid 
Gelet op het schoolklimaat vinden we het belangrijk, dat de school een veilige en verzorgde 
omgeving is voor de kinderen 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. In het schooljaar 2020- 2021 is een oudertevredenheidsonderzoek afgenomen. Hieronder een 
weergave hiervan. 

 

”Wij vinden dat de successen en tegenvallers van de kinderen in het onderwijs vooral voortkomen uit 
wat wij als leraren of leiders deden of niet deden. Wij zijn de veranderaars “We zeggen hier niet dat 
kinderen niet betrokken zijn bij het onderwijsstelsel en dat alleen de leraar verantwoordelijk is voor 
het succes of falen. We zeggen hier wel dat de grootste invloed te maken heeft met de mindset van 
de leraar. Leraren moeten zichzelf zien als onderwijskundige veranderaars, niet als helper, 
ontwikkelaar of bouwer. Het gaat over leraren die geloven dat prestaties te veranderen en te 
verbeteren zijn, en nooit ‘in beton gegoten’, dat het de rol van de leraar is om iets mogelijk te maken 
en niet om iets te blokkeren, dat leren een uitdaging is en niet het in hapklare brokken aanreiken van 
leerstof. Het gaat over leraren die het belangrijk vinden dat zij en hun kinderen de leerdoelen en 
succescriteria begrijpen.” 
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Wie is de school  
Waar komen onze kinderen vandaan? 
Onze kinderen zijn afkomstig uit Megen, Haren en Macharen 

Megen, Haren en Macharen (ook: Megen c.a.) is een voormalige Nederlandse gemeente in Noord-
Brabant die bestaan heeft van 1820 tot 1994. De gemeente bestond uit de kernen Megen, Haren en 
Macharen. De oppervlakte bedroeg 1621 ha. 
De gemeente is min of meer voortgekomen uit het graafschap Megen, dat echter ook Teeffelen 
omvatte. Bij de stichting van de gemeente in de Napoleontische tijd werd Teeffelen bij Oijen 
gevoegd. Bovendien werd het graafschap gesplitst in de gemeentes Megen en Haren en Macharen. 
Beide gemeentes werden in 1820 weer bij elkaar gevoegd. 
In 1994 werd in het kader van de gemeentelijke herindeling van Noordoost-Brabant de gemeente 
opgeheven en toegevoegd aan de gemeente Oss. 
 

 

 

Schoolweging 
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent de schoolweging van een school op basis van 
de volgende kenmerken:  

• het opleidingsniveau van de ouders 
• het gemiddeld opleidingsniveau van alle moeders op school 
• het land van herkomst van de ouders 
• de verblijfsduur van de moeder in Nederland 
• of ouders in de schuldsanering zitten. 

 



10 

 

 

 

De horizontale as geeft de schoolweging weer en de verticale as het aantal scholen met deze 
schoolweging. De schoolweging loopt van 20 tot 40. Hoe lager de schoolweging, hoe minder complex 
de kinderenpopulatie en hoe hoger de resultaten die we van de school mogen verwachten. De 
frequentieverdeling is redelijk normaal verdeeld. Er zijn relatief weinig scholen met een lage 
schoolweging en relatief weinig scholen met een hoge schoolweging. De meeste scholen hebben een 
schoolweging rond het gemiddelde, dat iets onder 30 ligt. 

Schoolweging scholen Kindlandschap Eiber 2018-2021 

• Klim Op: 29,95 

• Sint Lambertus: 28,98 

• De Linde: 29,92 

Arrangementen 
In het schooljaar 2020-2021 hebben de drie scholen van Kindlandschap Eiber voor 3 kinderen een 
arrangement vanuit het samenwerkingsverband toegewezen gekregen. 1 kind heeft een 
arrangement bij Visio, 1 kind heeft een arrangement bij Kentalis.  Er is in 2020 -2021 geen 
groepsarrangement aangevraagd en er lopen geen zogenaamde PAB (Preventieve Ambulante 
Begeleiding) trajecten. Tussen 2019 en 2022 zijn er 2 kinderen verwezen naar het speciaal onderwijs 
en 2 kinderen naar het speciaal basisonderwijs.   
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Waar staat de school voor 
In het logo en de overkoepelende naamgeving van de drie scholen van Megen, Macharen en Haren 
staat De Eiber centraal. Eiber is een ander woord voor ooievaar. In de zomer zijn er veel ooievaars te 
zien in de open velden rondom Megen, Macharen en Haren. Ook nestelt zich elk jaar een 
ooievaarspaartje op het dak van de gevangenistoren in Megen. 
De witte ooievaar is een grote, witte vogel met zwarte vleugelranden en rode poten en snavel. Een 
ooievaar wordt ongeveer tussen de 1,00 en de 1,02 m lang (bek tot uiteinde staart). De 
vleugelspanwijdte is 155 tot 165 cm. De vogel weegt 2,3 tot 4,4 kg. Ooievaars hebben lange poten en 
een lange puntige snavel. Mannelijke en vrouwelijke exemplaren hebben, met uitzondering van hun 
grootte, hetzelfde uiterlijk. Het mannetje is hierbij gemiddeld groter dan het vrouwtje. Het zwart van 
de slagpennen en vleugeldekveren wordt veroorzaakt door het pigment melanine. 
Aan de ooievaar worden veel positieve eigenschappen toegedicht. Ooievaars brengen voorspoed en 
staan symbool voor geluk. Ze zijn schatdragers en geluksbrengers en brengen sfeer. Hun hoofdkleur 
wit staat voor reinheid. Ooievaars zijn voorbeeldige zorgers voor kun kinderen. 
 
Het ooievaarsnest wordt opgebouwd uit grote takken en twijgen, aan de binnenkant bekleed met 
graszoden en ander mals plantenmateriaal. Een nest heeft een gemiddelde diameter van 1,5 meter 
en het wordt elk jaar verstevigd en vergroot. 
Wij zien de positieve eigenschappen van de ooievaars als fundament van ons onderwijs. Vanuit het 
veilige Eibernest zorgen wij samen met de ouders voor de opvoeding en ontwikkeling van de 
kinderen. Wij zien kinderen als schatdragers van de toekomst, ze brengen geluk en zorgen voor sfeer. 
Het Eibernest is het veilige en stabiele nest van waaruit kinderen tot bloei mogen komen, totdat ze 
groot genoeg zijn om het zelf te doen. Door ze een stevige basis mee te geven hopen wij dat 
kinderen uitgroeien tot gelukkige volwassen. 
Het stevige en veilige Eibernest en de toegedichte positieve eigenschappen van ooievaars 
(voorspoed, sfeer, zorg, reinheid) staan symbool voor de zes pijlers van het onderwijs op 
Kindlandschap De Eiber. 
 

• Ontwikkeling: Kinderen en medewerkers zijn continu in ontwikkeling. 

• Resultaat: Bovengemiddelde opbrengsten, ambitieus voor alle kinderen. 

• Verantwoordelijkheid: Eigenaarschap is op alle niveaus terug te vinden. 

• Verbondenheid: Verbinding met andere scholen en collega’s. 

• Vertrouwen: Vanuit vertrouwen in de ander wordt de verbinding aangegaan, waarbij je zegt wat 
je doet en doet wat je zegt. 

• Kwaliteit: De leerkracht doet ertoe. 

 

 
  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vogels
https://nl.wikipedia.org/wiki/Slagpen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dekveer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pigment
https://nl.wikipedia.org/wiki/Melanine


12 

 

 

Missie en visie 
“Wat zijn wij?” 
We zijn drie kleine scholen uit de kernen Megen, Haren en Macharen, die samen met 
kinderopvangpartners een afgestemd educatief en opvoedkundig programma aanbieden voor 0-14 
jarigen waarbij onze kernwaarden (ontwikkeling, resultaat, verantwoordelijkheid, verbondenheid, 
vertrouwen en kwaliteit) pijlers zijn van waaruit wij werken. 
 

“Voor wie zijn wij er?” 
De scholen kennen een open toelatingsbeleid. Dat wil zeggen dat alle kinderen van 4 t/m 14 jaar 
welkom zijn. Daarbij is het van belang dat bij aanname met ouders en school gekeken wordt wat de 
onderwijsbehoefte is van de aangemelde leerling. Binnen het Kindlandschap kunnen we niet in alle 
behoeften voorzien. Sommige kinderen hebben namelijk meer specifieke ondersteuning nodig. In 
overleg met het samenwerkingsverband en scholen met zorgprofielen die hier beter bij aansluiten, 
kan er besloten worden om over te gaan op inschrijving op een andere school. Ook gaandeweg de 
schoolloopbaan kan dit inzicht ontstaan. 
 

“Waarom bestaan wij?” 
We hebben de rotsvaste overtuiging dat wij verantwoordelijk zijn voor het leren van onze kinderen 
en richten al onze inspanningen op het elke dag weer verbeteren van hun werk. Wij willen de 
kinderen een stevige basis geven zodat zij uitdagingen in de samenleving aan kunnen gaan. “Wat 
willen wij zijn?” We willen als scholen een aansprekend Kindlandschap vormen waar wij als 
professionals met kinderen, ouders, kernpartners en gemeenschap ons inspannen voor boeiend en 
kwalitatief goed onderwijs en opvang voor kinderen van 0 t/m 14 jaar. 
 
Om dit te realiseren zijn de volgende richtinggevende uitspraken van belang voor het leren in onze 
scholen: 

• Leerkrachten zijn de hoofdrolspelers (ondersteunt door directie, IB en netwerk) 

• Krachtig pedagogisch klimaat  

• Gedeelde missie, visie en doelen (LEAN)  

• Doorgaande en samenhangende educatieve leerlijnen  

• We hebben hoge verwachtingen en geloven in onze kinderen  

• Wij willen samenwerken en in dialoog zijn (leerling-ouder-professional)  

• We hebben een onderzoekende houding gericht op continue verbetering  

• Wij vinden feedback essentieel om prestaties te verbeteren  

• Doelen stellen (werken met portfolio’s), zelfmonitoren, concentratie en doelbewust oefenen zijn 
zeer effectieve leerstrategieën. 

 

Identiteit 
Kindlandschap de Eiber wil vanuit katholieke grondslag elk kind de kans bieden zich naar vermogen 
voor te bereiden op een volwaardige plaats in de samenleving. De school tracht in haar onderwijs de 
katholieke normen en waarden, kennis en vaardigheden over te dragen en creativiteit en 
zelfstandigheid bij kinderen te ontwikkelen. We proberen kinderen gevoel te geven voor fundamentele 
waarden zoals: trouw, verbondenheid, liefde, geloof, hoop, vertrouwen en medemens zijn. Dat is de 
basis voor het omgaan met elkaar en met dingen er omheen.  
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2  Onderwijskundig beleid 
 

2.1  We tillen het basisniveau omhoog 
 

Optimusscholen zorgen ervoor dat kinderen voldoende basisvaardig zijn in taal, lezen en rekenen. Dit 
is immers essentieel voor het versterken van kansen en een goed vervolg te kunnen geven aan de 
schoolloopbaan. Alle scholen voldoen aan de basiskwaliteit zoals beschreven in het toezichtskader 
van de onderwijsinspectie (augustus 2021). 
 

De ambities zijn als volgt geformuleerd: 

1. Ieder kind beschikt over voldoende kennis en vaardigheden op het gebied van lezen, rekenen en 

taal. 

Dit is een kernopdracht binnen een breed onderwijsaanbod en brede ontwikkeling.  

Vergroten van woordenschat en verbreden van kennis van de wereld in relatie tot begrijpend 

lezen. 

2. Kinderen worden uitgedaagd om te leren en hebben plezier in het leren. 

Leraren hebben kennis van het onderwijsleerproces en stellen hoge en ambitieuze doelen. 

Kinderen hebben de kans om zich te ontwikkelen. 

3. We versterken kansen door integrale samenwerking. 

Optimusscholen maken zich sterk voor een doorgaande lijn in de ontwikkeling van kinderen van 

0-14 jaar. Hiertoe vindt afstemming met ketenpartners plaats en wordt aangesloten bij de 

samenwerking in gemeenten en SVW (SOP/POS). 

 

2.2 We bieden kinderen een breed fundament in hun ontwikkeling 
 

Het is van belang dat kinderen zich breed ontwikkelen. Naast kennis en vaardigheden in de 
basisvakken (kwalificatie) gaat het ook om zelfkennis (persoonsvorming) en kennis van de wereld 
(sociale vaardigheden en burgerschapsvorming). 
 

1. Kinderen nemen mede verantwoordelijkheid voor hun eigen leren en ontwikkeling. Daarbij 

wordt aandacht besteed aan executieve vaardigheden 

2. Kinderen kennen zichzelf, kunnen contacten leggen en netwerken onderhouden. 

Burgerschapsvorming krijgt inhoud door actuele maatschappelijke en politieke thema’s in het 

onderwijs te betrekken. 

3. Kinderen zijn creatief, oplossingsgericht en verruimen hun blikveld. Er is aandacht voor 

cultuureducatie, natuur en beweging, W&T. 

4. Kinderen zijn informatievaardig en mediawijs. 
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2.3 We bieden ieder kind gelijke kansen om te groeien 
 

Leraren zijn zich bewust van de verschillen tussen kinderen en handelen daarnaar, zodat ieder kind 
zich kan ontwikkelen. 
1. We hebben hoge verwachtingen van elkaar en de kinderen 

Leraren weten wat kansen belemmert en bevordert en benutten deze kennis in het 

onderwijsleerproces. 

2. We hebben kennis over het versterken van kansen 

Leraren weten hoe zij het beste kunnen differentiëren en maken gebruik van 

onderzoeksresultaten en goede praktijken 

3. We hebben oog voor de behoeften van kinderen. 

Leraren hebben zicht op de onderwijsbehoeften van kinderen en oog voor de verbinding tussen 

school en thuis. Er is ruimte voor spel en bewegend leren. 

 

2.4  Onderwijskundig beleid vanuit de visie van de school 
 

Werken- Ondernemen 
Bevorderen van zelfstandigheid is één van onze belangrijke uitgangspunten. Dat houdt in dat we 
kinderen leren zelfstandig te werken, zelf van informatie kennis te maken. Dat gaat verder dan het 
zelfstandig verwerken van de leerstof. Leren handelend bezig zijn, tutorleren, maatjeswerk, leren 
samenwerken en effectief gebruik maken van technologie kan daarbij ondersteunen. Ook het werken 
met een portfolio bevordert de zelfstandigheid. We geven kinderen de mogelijkheid steeds meer 
verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces. Het leerproces bestaat uit twee 
componenten: het proces (de wijze waarop kinderen leren, boeiend onderwijs) en het product 
(wettelijk vastgestelde kerndoelen, referentieniveaus en de opbrengsten). 
Vertrouwen, ruimte krijgen, eigen keuzes maken zijn belangrijke begrippen om eigenaarschap te 
laten ontstaan. 
 

LEVEN – betrokken 
We zien de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien 
voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op 
te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open 
voor de verschillen tussen mensen. De grondwet van onze school is als volgt:  
- Wij zorgen ervoor dat iedereen erbij hoort  
- Wij zorgen ervoor dat iedereen zich veilig voelt  
- Wij zorgen ervoor dat iedereen zichzelf kan zijn  
- Wij lossen conflicten samen op  
- Wij helpen elkaar  
- Wij dragen allemaal een steentje bij  
 

Samenwerking tussen kinderen en interactief onderwijs is belangrijk op onze scholen. Onder meer 
door coöperatief leren, spel, ontdekkend leren, probleemoplossend werken in groepjes. We leren 
kinderen goed communiceren, onder andere luisteren naar anderen en leren inleven in de ander. 
Belangrijk aspect is dat kinderen niet alleen leren binnen de muren van de school. Kinderen leren ook 
niet alleen binnen de muren van het eigen klaslokaal. Juist een mix van verschillen leidt tot uitdaging 
en leren van en met elkaar. Door gebruik te maken van de korte afstand van de drie scholen 
onderling, kan een nieuwe leeromgeving gecreëerd worden waar diverse talenten elkaar ontmoeten. 
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Flexibele organisatievormen en ICT als hulpmiddel maken het mogelijk met verschillende 
groeperingen te kunnen werken, zowel binnen als buiten de klas/eigen school.  
 

LEREN – nieuwsgierig: 
We willen de kinderen onderwijs bieden dat motiveert tot leren en uitdagend is. Dat betekent 
onderwijs op maat waarbij we kinderen ingrediënten aanreiken en een geen kant-en-klaar product. 
Leren en ontdekken gaan hand in hand. Op onze scholen vinden we betekenisvol leren van belang. 
De leerstof moet zinvol zijn. We willen dat kinderen samenhang zien en begrijpen tussen de 
verschillende leerdomeinen. Dat betekent dat we keuzes moeten maken uit de hoeveelheid lesstof 
en meer op zoek gaan naar samenhang. Dat betekent dat we de doelen van de hoofdvakken 
rekenen, taal, spelling en lezen (technisch en begrijpend lezen) in beeld brengen en per periode 
plannen. Daarbij kijken we naar haalbaarheid, rendement, samenhang met andere vakken/thema’s 
en nut. Kortom: een haalbaar en gedegen programma/ beredeneerd aanbod. We streven daarbij 
naar kwaliteit, hoge opbrengsten en tijdwinst. De tijdwinst wordt gebruikt om tegemoet te komen 
aan andere leervragen van kinderen om zo aan te kunnen sluiten bij de creativiteit van kinderen en 
de actualiteit. Leren van en met elkaar in flexibele organisatievormen, het plannen van een excursie, 
het uitnodigen van een gastspreker, samenwerking met een muziekcentrum, het uitwerken van 
maatschappelijke vraagstukken, uitwisseling met andere scholen en vele andere boeiende 
onderwerpen vullen de agenda waarbij kinderen uitgedaagd worden en de mogelijkheid krijgen om 
hun talenten te laten zien en andere talenten te ontwikkelen.  
 

De organisatie 
Wij werken met een leerstofjaarklassensysteem. Dit houdt in dat kinderen van ongeveer dezelfde 
leeftijd met elkaar één leerjaar vormen en dezelfde leerstof aangeboden krijgen. Daarbinnen sluiten 
de leerkrachten de wijze van instructie en begeleiding aan bij de behoefte van het kind. Op onze 
kleine basisscholen wordt gewerkt in combinatiegroepen. Meerdere leerstofjaarklassen zitten bij 
elkaar in één groep/unit. Op met name de Sint Lambertus en De Linde zitten de kinderen in 
(drievoudige en tweevoudige) combinatiegroepen met een gering aantal leeftijdsgenoten. Het risico 
dat een kind geen aansluiting vindt is daardoor groter. Ook het leren met leeftijdsgenoten (peer-to-
peer onderwijs) is gecompliceerder vorm te geven.  
Er wordt tevens in sommige leersituaties groepsoverstijgend gewerkt. (Bijv. thematisch werken) Op 
projectbasis kan het ook voorkomen dat er leerjaren zijn die leskrijgen met kinderen van andere 
scholen binnen ons Kindlandschap. Wij doen dit in sommige situaties om het peercontact en –leren 
te bevorderen. Wij maken dan ook gebruik van ICT-middelen om kinderen in de “Cloud” samen te 
laten leren.  
 

Project 7/8 
Als gevolg van bovenstaande aspecten, werken de kinderen uit de groepen 7 en 8 al meerdere 
schooljaren samen op de vrijdagen. De kinderen van St. Lambertus en de kinderen van De Linde 
worden elke vrijdag met een bus vervoerd naar Klim Op in Megen. Vanwege het feit dat dit de 
grootste locatie is en vanwege het feit dat er in Megen ook een mooie, nieuwe en goed geoutilleerde 
gymzaal is, is gekozen voor Klim Op als basislocatie voor het project 7/8. 
In de afgelopen jaren is al gezien dat het project leidt tot kansen van verrijking van het onderwijs. Het 
samenwerkingsproject hoort bij De Eiber en vergroot het gevoel van samen zijn. Leerkrachten en 
kinderen leren met en van elkaar, de expertise kan breed worden ingezet.  
 

Onderwijstijd Schooltijden 
Sinds 1-1-2021 hanteert de school het zogenaamde vijfgelijke dagen model. Het betekent dat de 
kinderen op alle schooldagen van 8.30 uur tot 14.00 uur op school zijn. Per schooljaar is een kind 940 
uur op school. Na 8 jaar onderwijs is een kind 7520 uur(wettelijke norm) op school geweest 
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Lesurentabel  
De WPO (Wet Primair Onderwijs) schrijft niet exact voor hoeveel uren er aan rekenonderwijs of aan 
taalactiviteiten besteed moeten worden. De school dient de onderwijsuren naar evenredigheid te 
verdelen over de vak- en vormingsgebieden. De school heeft hier dus een bepaalde mate van vrijheid 
in. In iedere groep is een rooster aanwezig waarop het tijdstip en de duur vermeld staan van een 
bepaalde activiteit. De onderstaande tabel geeft een indicatie in minuten per week. 
Groep 1-2 3 4 5 6 7 8 
Taal en spelling 205 105 285 300 300 300 300 

Engelse taal 0 0 0 20 20 45 45 
Technisch- en begrijpend lezen 225 420 270 255 235 210 210 

Rekenen en wiskunde 205 300 300 300 300 300 300 

Schrijven 30 60 60 30 30 30 30 

Verkeer 30 30 30 30 30 30 30 

Orientatie op jezelf en de 
wereld 

60 180 180 190 210 210 210 

Sociaal-emotionele 
ontwikkeling  + 
catechese/levensbeschouwing 

60 60 60 60 60 60 60 

Creatieve vakken en techniek 210 180 150 150 150 150 150 

Bewegings(onderwijs)-spel 400 90 90 90 90 90 90 

Pauze 75 75 75 75 75 75 75 

 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 
 

Na 8 jaren onderwijs: 7520 uur  

 

Leerstofopbouw 
In de leerjaren 1 t/m 4, gaan we vooral in de eerste twee leerjaren uit van de leef- en 
ervaringswereld van het kind. De individuele ontwikkeling van het kind is de norm voor de 
onderwijskundige aanpak. Het leerstofaanbod is methodisch beredeneerd.  
In de volgende leerjaren gaan ook de kennis- en vaardigheidsontwikkeling en het groepsproces een 
belangrijke rol spelen. De kinderen leren hier lezen, taal, schrijven en rekenen. Deze worden volgens 
een methodische aanpak aangeboden.  
 

We gebruiken de volgende methodes (2022-2026) 
Voorbereidend taal 
en rekenen 

Schatkist, CPS-mappen, Kleuteruniversiteit 
Pluspunt, Met sprongen vooruit 

Aanvankelijk lezen Veilig leren lezen 

Technisch lezen Estafette 3, redzaamheidslezen 

Begrijpend lezen Leeslink nieuw 

Taal en spelling Taal actief 4 

Engels Take it easy 

Rekenen Pluspunt 3, Met sprongen vooruit 
Pilot Snappet (besluit keuze methodiek 2021) 

Schrijven Pennenstreken (blokschrift) 

https://www.zwijsen.nl/lesmethoden/veilig-leren-lezen
https://www.zwijsen.nl/lesmethoden/estafette
https://www.malmberg.nl/basisonderwijs/methodes/taal/taal-actief.htm?gclid=Cj0KCQjwm9vPBRCQARIsABAIQYcH2O7MScDMfTCtkNyHoMTQ4Zd2X_zN-LtnAbrfdnl-68CoOgydzy4aAp5eEALw_wcB
https://www.thiememeulenhoff.nl/primair-onderwijs/engels/take-it-easy/take-it-easy/over-take-it-easy/zo-werkt-take-it-easy/presentaties-en-demos
https://www.malmberg.nl/basisonderwijs/methodes/rekenen/pluspunt.htm
https://www.zwijsen.nl/lesmethoden/pennenstreken
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Sociaal emotionele ontwikkeling, 
bevordering gezond gedrag & 
burgerschapsvorming 

Vreedzame school 
Extra projecten 

Verkeer Leerplan Veilig Verkeer Nederland 

Oriëntatie op de wereld Blink Geïntegreerd  

Gym Basislessen 

Creatieve vakken Diverse methodes en projecten (OKVO, 
Muziekwijs) 

Techniek Techniektorens en Blink Geïntegreerd 

 

Referentienniveau 
Sinds augustus 2010 is de Wet referentieniveau rekenen en Nederlandse taal van toepassing. Het 
basisniveau 1F is het niveau voor taal en rekenen dat het overgrote deel van de kinderen aan het 
einde van de basisschool tenminste zou moeten beheersen. Daarnaast heeft de overheid de ambitie 
dat een groot deel van de basisschoolkinderen een hoger niveau haalt: het streefniveau. Voor taal is 
dat het 2F-niveau en voor rekenen is het 1S-niveau.  
 

Gegevens 2020-2021 Kindlandschap Eiber 

 
 

De signaleringswaarde voor 1F is voor alle scholen 85%. Dat wil zeggen dat 85% van alle kinderen 
niveau 1F moeten beheersen als zij van de basisschool gaan.  
De signaleringswaarde voor 2F en 1S zijn afhankelijk van de weging van de school.  

 
De Vreedzame School  
De Vreedzame School is een in Nederland ontwikkeld programma, gericht op het verbeteren van het 
sociale en emotionele klimaat in klas, school én omgeving, buurt. De Vreedzame School werkt aan 
een schoolcultuur waarin het verantwoordelijkheidsgevoel van kinderen toeneemt, kinderen met 
meer plezier naar school gaan, waarin sprake is van een grote betrokkenheid op elkaar en waarin 
kinderen hun conflicten zelf of met hulp van medeleerlingen oplossen. Wij willen vanuit katholieke 
grondslag elk kind de kans bieden zich naar vermogen voor te bereiden op een volwaardige plaats in 
de samenleving. De school tracht in haar onderwijs christelijke normen en waarden, kennis en 
vaardigheden over te dragen en creativiteit en zelfstandigheid bij kinderen te ontwikkelen. We 
proberen kinderen gevoel te geven voor fundamentele waarden zoals: trouw, verbondenheid, liefde, 
geloof, hoop, vertrouwen en medemens zijn. Dat is de basis voor het omgaan met elkaar en met 
dingen er omheen. De Vreedzame aanpak gaat uit van deze universele waarden. 
Burgerschapsvorming is hier onderdeel van. 
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Basisondersteuning 
De school probeert zoveel mogelijk preventief (= problemen/achterstanden proberen te voorkomen) 
en zo weinig mogelijk curatief (= problemen/achterstanden oplossen) te werken. Kansenongelijkheid 
mag op onze scholen niet toenemen, daarom is het essentieel dat een eventuele (taal)achterstand zo 
snel mogelijk aandacht krijgt. Op tijd signaleren en doelgericht interveniëren is het minste wat we 
voor de kinderen met minder kansen kunnen betekenen.  
De signalering begint al bij het aanmelden van nieuwe kinderen. Bij de aanmelding van de nieuwe 4-
jarige kinderen, wordt ingegaan op de voorgeschiedenis van het kind, vanaf de zwangerschap tot de 
dag van aanmelding. De school hanteert hiervoor een uitgebreide intake-lijst. De peuterspeelzalen en 
kinderdagverblijven in onze regio werken met observatie-lijsten, de KIJK-lijst genoemd. Wij 
verwachten van ouders dat zij deze lijst overdragen aan de basisschool.  
 

Onderwijs op maat 
Ondanks de inspanningen die door groepsleerkrachten, intern begeleider en eventueel 
ondersteunende leerkracht gepleegd worden, komt het voor dat kinderen het onderwijsproces niet 
naar behoren kunnen volgen vanwege een specifiek leerprobleem, een gedragsprobleem of een 
combinatie van deze. Kinderen hebben in die situatie ook extra zorg en aandacht nodig, er is sprake 
van meer specifieke onderwijsbehoefte. De intern begeleider bespreekt driemaal per jaar met iedere 
groepsleerkracht zijn of haar groep door. In die bespreking wordt bekeken welke kinderen specifieke 
aandacht of hulp nodig hebben. De groepsleerkracht stelt een groepsoverzicht op met daarin 
omschreven de behoeften van de kinderen en van de groep. Regelmatig worden de vorderingen van 
alle kinderen getoetst om te zien of de gevolgde handelswijze voldoende resultaat oplevert of dat er 
bijgesteld moet worden (zie toetskalender). De extra zorg wordt zoveel mogelijk in de groep zelf 
verleend, hetzij op individueel niveau, hetzij in een klein groepje kinderen. Waar nodig en mogelijk 
wordt de groepsleerkracht ondersteund door een collega leerkracht. Als uit de resultaten blijkt dat 
deze aanpak onvoldoende resultaat oplevert, wordt er samen met ouders bekeken en besproken of 
het meerwaarde kan hebben het kind te laten testen/observeren door een externe deskundige. Dit 
gebeurt met schriftelijke toestemming van de ouders. Uit dit onderzoek van de externe deskundige 
kan een advies voor verwijzing naar de speciale school voor basisonderwijs volgen, een advies voor 
een doublure, een advies voor een andere aanpak op school of een verwijzing naar andere 
hulpverlenende instanties. Het advies dat uit het onderzoek volgt wordt met de ouders besproken. In 
overleg wordt de strategie bepaald. In een zeer extreme situatie kan het gebeuren dat de school 
besluit dat we het betreffende kind onvoldoende passend onderwijs kunnen bieden. Bijvoorbeeld 
vanwege de zeer grote claim die de leerling op de groepsleerkracht legt of vanwege zeer ernstige 
gedragsproblemen omdat we als school deze kinderen geen adequate begeleiding kunnen bieden. 
Indien de ouders het advies niet opvolgen, worden over de verdere aanpak en begeleiding van de 
leerling schriftelijke afspraken gemaakt. 
 

Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen 
Regelmatig wordt het werk van ieder kind, ook van kinderen uit groep 1 t/m 4, door de leerkracht 
beoordeeld. Deze beoordeling, uitgedrukt in een punt of een korte beschrijving, wordt door de 
leerkracht in de groepsadministratie geregistreerd. Van observaties worden aantekeningen gemaakt 
door de leerkracht. De leerkracht brengt als het ware de dagelijkse ontwikkeling van het kind in 
beeld. In groep 1-2 wordt de leerling d.m.v. observaties tijdens spel en werk in beeld gebracht. We 
noemen dit “het volgen van de ontwikkeling van de leerling op korte termijn”. We gebruiken 
hiervoor “Mijn Kleutergroep”. Er worden aanvullende landelijk genormeerde toetsen gebruikt o.a. 
van CPS.  
Daarnaast gebruikt de school het toetsen uit Cito-Leerlingvolgsysteem voor de kinderen van de 
groepen 3 t/m 8. Tweemaal per jaar worden er in alle groepen landelijk genormeerde toetsen 
afgenomen op het gebied van taal, lezen en rekenen. De gegevens die deze toetsen opleveren  
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worden gebruikt om te kijken of het kind voldoende vorderingen maakt en om te zien of ons aanbod 
voldoende is. Is dat niet het geval dan wordt het kind met de leerkracht en de intern begeleider 
besproken om te kijken wat het kind nodig heeft.  
Het leerlingvolgsysteem verschaft gegevens over het kind betreffende zijn/haar hele 
basisschoolperiode, de school volgt de ontwikkelingen dus van jaar tot jaar, op de lange termijn en 
geeft zodoende een prima beeld van de cognitieve ontwikkeling van het kind. De korte en lange 
termijnontwikkeling geven samen een volledig beeld van de ontwikkeling van het kind.  
 

Samenwerkingsverband 30.06 
Onze school neemt deel aan het samenwerkingsverband in Oss, Uden Veghel 30.06, waaraan alle 
basisscholen, speciale basisscholen (zoals het Baken in Oss), scholen voor speciaal onderwijs (zoals 
de Sterrenkijker en HUB) en scholen voor voortgezet onderwijs deelnemen. Het doel van deze 
samenwerking is om de specifieke onderwijs en ondersteuningsbehoefte die sommige kinderen 
nodig hebben naar het kind toe te brengen i.p.v. het kind naar de school te brengen die deze speciale 
ondersteuning kan bieden. Wij als school, willen zo veel mogelijk het onderwijs geven dat het kind 
nodig heeft. Dat betekent dat we zo weinig mogelijk kinderen verwijzen naar het speciaal 
basisonderwijs (sbo)  of het speciaal onderwijs (so). In bepaalde gevallen komt een expert vanuit het 
samenwerkingsverband hier op school ondersteuning verlenen. Er zijn verschillende 
onderwijsarrangementen mogelijk. Variërend van plaatsing op een school voor so, sbo, of hulp in de 
klas. Dit kan ook als preventieve zorg ingezet worden. Dit is met de ouders besproken, voordat deze 
en volgende stappen gezet worden.  
Voor kinderen met een problematiek op gebied van gezichtsvermogen of taal/spraak maken we 
gebruik van de specifieke expertisecentra: Vision voor hulp bij gezichtsproblemen en Kentalis voor de 
taal/spraakproblemen. Hierbij komt een ambulant begeleider de school ondersteunen. De toegang 
naar deze hulp loopt via de school. De school geeft aan welke onderwijsbehoefte het kind heeft en 
op welke punten zij hier niet aan kan voldoen. Dit wordt met ouders besproken, voordat volgende 
stappen gezet worden.  
 

Kleine kindaantallen 
Als Kindlandschap de Eiber hebben we te maken met onderwijskundige uitdagingen vanwege kleine 
kind aantallen en de daarmee samenhangende kleinschalige organisatie. Daarom ontwikkelen wij 
nieuwe organisatievormen van het onderwijs. Voorbeeld is het projectplan van groepen 7 en 8 
waarbij de kinderen op 1 locatie 1x in de week samen les hebben en de rest van de week met elkaar 
verder werken aan hun onderzoek in de ‘Cloud’ van G-Suite. Hoofddoel hiervan is het peercontact 
didactisch en pedagogisch te versterken. Ook groepsoverstijgend werken in bijvoorbeeld units 
(grotere eenheid dan een combinatieklas) zien wij als een mogelijkheid om onze organisatie te 
flexibiliseren, waardoor we beter in staat zijn aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte van de 
kinderen. Basisschool de Linde is in schooljaar 2019-2020 begonnen met deze vorm van organisatie. 
Zij delen hun kennis en ervaringen met de andere scholen. 
 
Op bladzijde 35 t/m 39  beschrijft de school haar eigen ambities en kwaliteit m.b.t. het 
onderwijskundig beleid. 
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2.5 Pedagogisch-didactisch klimaat en het schoolklimaat vanuit de 
koers van Optimus 
 

Kinderen kunnen alleen gedijen in een pedagogisch-didactisch klimaat waarin zij zich kunnen 
ontplooien. Optimus onderschrijft dat kinderen beter presteren vanuit waarderende en voedende 
aandacht en contact. Naast resultaten van leren gaat het om het plezier in leren, afstemmen op 
eigenheid én op gezamenlijkheid. Leren is belangrijk, motivatie komt vaak na prestatie. Leraren 
ondersteunen het leerproces vanuit bevlogenheid en expertise. Het didactisch handelen is 
onderbouwd door onderzoek. 
 
School staat er niet alleen voor. Scholen verbinden zich met de leefgemeenschap om hen heen. De 
verbinding tussen school en thuis is van groot belang.  
 
Iedere school van Optimus voert een veiligheidsbeleid waarbij de veiligheid en het welbevinden van 
de kinderen jaarlijks via het SEO-instrument Zien/Kindbeheer wordt gemonitord. Daarnaast wordt 
om de twee jaar de tevredenheid en de veiligheid gemonitord d.m.v. de tevredenheidsvragenlijst 
waarin veiligheid expliciet is opgenomen.  
Elke school heeft een vertrouwenspersoon. Optimus heeft ook een integriteitsbeleid opgesteld. 
 

2.6  Pedagogisch-didactisch klimaat en het schoolklimaat vanuit de 
visie van de school 
 

Basiskwaliteit  
Vertrouwen geven, is vertrouwen krijgen. Belangstelling tonen en contact maken met kinderen door 
ze te zien en horen draagt daaraan bij. De woorden structuur, regelmaat, voorspelbaarheid, 
veiligheid en respect zijn terug te zien in ons handelen. Aandacht voor waarden/normen en leven 
naast elkaar, nu en later als je groter bent. We hechten er veel belang aan dat we respect tonen voor 
elkaar en respectvol omgaan met elkaar. Door zo met elkaar om te gaan laat je zien dat je elkaar 
serieus neemt. De leerkracht luistert naar de kinderen waardoor de kinderen zich veilig en geborgen 
voelen. Binnen een positief klassen- en leerklimaat is het voor Kindlandschap De Eiber van belang dat 
er een veilige sfeer is waarin kinderen hun zelfstandigheid kunnen ontwikkelen. Dit alles om het voor 
kinderen mogelijk te maken om tot leren te komen. We geven hier vorm aan door een prettige, 
overzichtelijke werksfeer te scheppen, waarin kinderen en volwassenen zich thuis voelen. We 
hechten veel belang aan regelmaat en structuur, omdat daarmee een veilige werkomgeving 
gecreëerd wordt. Door de kinderen zelf medeverantwoordelijk te maken voor het reilen en zeilen 
van de groep leren ze zorgdragen voor een sfeer waarin iedereen zich fijn voelt. De regels geven de 
grens aan en het gewenste gedrag wordt centraal gesteld. We besteden veel aandacht aan de 
omgang met elkaar. Een goede en open sfeer op school en in de klas is dan ook belangrijk. Een 
wezenlijk onderdeel van de sociaal-emotionele ontwikkeling is het herkennen, begrijpen en leren 
omgaan met eigen gevoelens en emoties als ook die van de ander. Kinderen leren deze vaardigheden 
om op een verantwoorde wijze om te gaan met situaties als boos zijn, uitdagen, 
onverdraagzaamheid, verdriet, discriminatie en dergelijke. Ook leren ze hoe ze moeten 
samenwerken, samen organiseren en overleggen. Onderlinge verschillen behoren hierin geen 
bedreiging te vormen, integendeel: zij kunnen een zeer positieve uitwerking hebben op de omgang 
met elkaar.  
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Vanuit een veilige en gestructureerde basis wordt aan de sociale, emotionele, creatieve en cognitieve 
vorming gewerkt. Hierbij is de hulp van de groep en van de leerkracht als begeleider, die helpt en 
stimuleert van groot belang. Op deze wijze leert een kind verantwoordelijk te zijn voor het eigen 
handelen en wordt het gestimuleerd van ervaringen te leren. Reflectie op eigen ontwikkeling en 
welbevinden is een continu proces. Op de drie scholen van Kindlandschap De Eiber zijn pedagogische 
activiteiten gericht op de basisvoorwaarden competentie, relatie en autonomie. Om dit te 
bewerkstelligen werken wij volgens de principes van de Vreedzame School. 
 

Vreedzame school 
We werken volgens de principes van de Vreedzame school. We streven naar een democratische 
gemeenschap waarin kinderen een stem krijgen, zich verantwoordelijk voelen, zich positief sociaal 
gedragen en conflicten zonder geweld oplossen. De kern van De Vreedzame School bestaat uit een 
wekelijkse les voor alle groepen in de basisschool in conflictoplossing en de sociale competenties die 
daar voor nodig zijn. Maar De Vreedzame School is meer dan een lesmethode. Het is een visie, een 
aanpak, waarin de eigen kracht van kinderen centraal staat. Kinderen krijgen taken en 
verantwoordelijkheden in de klas, in de school, en ook in de omgeving van de school. Er worden 
aparte leerling mediatoren opgeleid die helpen bij het oplossen van conflicten. Zo leren de kinderen 
allerlei vaardigheden die ze nodig hebben als (toekomstig) burger in onze democratische 
samenleving. Dat leren ze o.a. tijdens het werken in klassen- en/of schoolcommissies. De school 
fungeert op deze manier als een oefenplaats voor democratisch en actief burgerschap. De school 
voldoet hiermee aan de eisen van de Inspectie op het terrein van sociale competentie, actief 
burgerschap en sociale integratie. (Zie veiligheidsbeleid voor meer informatie)  
 
Passende uitspraken  

• We geven kinderen positieve feedback  

• We hebben vertrouwen in onze kinderen (hoge verwachtingen)  

• We geven kinderen verantwoordelijkheid 

• Van fouten leer je  
 
We staan in contact met elkaar (dialoog een belangrijke hefboom)  
 

Veiligheidsbeleid  
Binnen het Kindlandschap is het veiligheidsbeleid uniform vormgegeven. Dit maakt het mogelijk te 
monitoren, maatregelen te treffen en ons professioneel te verantwoorden over de status van het 
gevoel van veiligheid alsmede over fysieke veiligheid (veiligheidsbeleid en veiligheidsverslag). 
Kindlandschap de Eiber hanteert de volgende algemene doelen voor veiligheid: 

• Kinderen voelen zich veilig op school.  

• Leerkrachten voelen zich veilig in het team, bij kinderen, bij ouders en in de organisatie. 

• Het schoolgebouw is veilig voor kinderen en medewerkers; de school voldoet aan de 
veiligheidseisen.  

 

AVG 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) De AVG is op Optimus-niveau opgepakt door de 
privacy-taskforce. Namens zeven schoolbesturen zorgen zij voor de nodige informatie en afspraken 
die de besturen in de eigen organisatie verder implementeren en borgen. 
 
Het onderwijs is in toenemende mate afhankelijk van digitale informatie en ict. We maken gebruik 
van digitale systemen om de kwaliteit van ons onderwijs verder te verbeteren. De hoeveelheid data, 
waaronder persoonsgegevens groeit en dat brengt nieuwe verantwoordelijkheden en risico’s met 
zich mee. Het is belangrijk om informatie goed te beschermen en veilig en verantwoord met 
persoonsgegevens om te gaan.  
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Privacy is een grondrecht. Wij doen er dan ook alles aan om de informatiebeveiliging en privacy goed 
te regelen – technologisch, in beleid en in gedrag. Optimus heeft een strikt beleid voor 
informatiebeveiliging en privacy (IBP). Bovendien zijn wij net als elke organisatie gebonden aan de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei 2018 door de Autoriteit 
Persoonsgegevens wordt gehandhaafd. De AVG stelt regels voor de omgang met persoonsgegevens.  
 
Het uitgangspunt van de wet is dat de privacy leidend is en dat organisaties verantwoordelijk zijn 
voor de juiste omgang met privacyrechten. Leerlinggegevens zijn uiteraard ook persoonsgegevens. 
Vaak bevatten leerlinggegevens gevoelige informatie zoals over gezondheid, gedrag, godsdienst, 
seksuele voorkeur of over de thuissituatie. Deze gevoelige gegevens zijn bijzondere 
persoonsgegevens. Die mogen alleen worden vastgelegd als dat strikt noodzakelijk is. 
 
De scholen van Optimus gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens van kinderen en 
medewerkers en zijn transparant naar ouders, kinderen en medewerkers over welke 
persoonsgegevens ze op welke wijze verwerken en welke rechten ouders, kinderen en medewerkers 
daarbij hebben. Rechthebbenden hebben altijd de mogelijkheid inzicht te krijgen in welke gegevens 
we op welke manier vastleggen. Een ding staat vast: Optimus is gedreven om de privacy van kinderen 
en medewerkers goed te beschermen. 
 
Op bladzijde 35 t/m 39  beschrijft de school haar eigen ambities en kwaliteit m.b.t. het pedagogisch 
beleid. 
 
 

  



23 

 

 

3  Personeelsbeleid 
  

3.1  Personeelsbeleid vanuit het Koersplan Optimus Wereldscholen 
  

Zoals bekend is er sprake van een fikse spanning op de onderwijsarbeidsmarkt. De komende jaren zal 
het lerarentekort naar verwachting verder oplopen. Optimus zoekt actief naar oplossingen voor een 
naderend tekort. Dat uit zich onder meer in het intensiveren van opleiden in de school, boeien en 
binden van lio’s en andere aanstaande leraren, het ophogen van de benoemingsomvang van 
collega’s en het investeren in medewerkers t.b.v. hun professionele groei en hun talenten benutten 
en ontwikkelen. 
Optimus heeft over de hele breedte kwalitatief sterke medewerkers. Er is structureel aandacht voor 
ontwikkeling van kennis en vaardigheden, te beginnen bij professionals. De basis is krachtige kennis. 
We stimuleren kennisontwikkeling tussen collega’s van meerdere scholen en baseren onze keuzes op 
beproefde inzichten (evidence-informed). Optimus investeert als opleidingsbestuur ook in de 
vorming van aankomende leraren. En richt zich op werving, het behoud en de ontwikkeling van 
talentvolle medewerkers. 
De basis van vitale en veerkrachtige medewerkers is ons Huis van Werkvermogen met aandacht voor 
de 4 verdiepingen van het Huis en de werk-privé balans. 
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3.2  We blijven leren en zijn betrokken ambassadeurs 
  

De ambities zijn als volgt geformuleerd: 

  

We hebben voldoende talentvolle en gemotiveerde leraren 
We participeren actief in een regionale integrale aanpak om samen met de opleidingen starters en 
zij-instromers optimaal te begeleiden. Ons mobiliteitsbeleid zorgt voor de juiste medewerker op de 
juiste plek én we zorgen voor continuïteit van onderwijs op school. 
  

We hebben krachtige en veerkrachtige medewerkers 
Ieder medewerker heeft een ontwikkelgesprek met aandacht voor de verdiepingen van het Huis van 
Werkvermogen. We zien en benutten kwalificaties, specialisaties, talenten en ambities van 
medewerkers. Leidinggevenden bieden medewerkers aandacht en ondersteuning in alle fasen van 
hun ontwikkeling. Optimus bevordert diversiteit t.a.v. ons personeelsbestand. 
  

We zijn een kennisintensieve organisatie 
Optimus heeft 30 opleidingsscholen. In professionalisering investeren we maximaal. Persoonlijke 
ontwikkeling, teamontwikkeling en organisatieontwikkeling zijn daarbij integraal verbonden. De 
Optimus Academie ontwikkelt door naar een leerlandschap. Daarnaast boeien en binden we 
medewerkers door hen kansen te geven op professionalisering en mobiliteit. We investeren in MD-
trajecten en stimuleren leraren om onderzoek te doen. Circa 35% van onze professionals heeft een 
masteropleiding gevolgd. 
  

Onze medewerkers zijn Optimus ambassadeurs 
Medewerkers handelen als ambassadeurs van Optimus die studenten, zij-instromers en anderen 
interesseren. De tevredenheidsscore bedraagt minimaal 7,5 en ligt boven het landelijk gemiddelde. 
  
Ook zijn er extra medewerkers aangenomen (bovenop de benodigde formatie). 
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3.3 Personeelsbeleid Kindlandschap De Eiber 
 
Ruimte geven, ruimte nemen, ruimte delen 
• We blijven investeren in het in stand houden en door 

ontwikkelen van ons leerklimaat 

• Wij zijn erop gericht om de volgende elementen te 
versterken 

• Het vermogen om hooggekwalificeerd personeel te 
behouden en op te leiden 

• Professionele cultuur van vertrouwen, samenwerking en 
verantwoordelijkheid 

• Gemeenschapsontwikkeling, betrokkenheid en 
empowerment 

• Verandercultuur waar middels netwerkleren elkaars 
talenten, deskundigheid en ervaringen goed worden 
benut 

• Wij willen groeien naar een feedbackrijke school. Dit 
betekent dat in alle niveaus binnen de organisatie 
feedback merkbaar/voelbaar is. Feedback heeft veel 
invloed op de kwaliteit van onderwijs (John Hattie) 

• Collegiale consultatie door in de keuken van een ander te kijken en middels beeldintervisie 
 

Nieuw binnen de Eiber 
Starters (1e en 2e jaar in onderwijs) krijgen intensieve begeleiding van een externe coach. De 
leerkracht werkt van profiel startbekwaam toe naar basisbekwaam. Daarnaast worden nieuwe 
leerkrachten intensief ondersteund door de overige teamleden. 
 

Ontwikkeling vakmanschap  
Het personeel ontwikkelt haar vakmanschap door gerichte scholing. Dit kan individueel of teambreed 
zijn. Jaarlijks wordt er een scholingsagenda opgesteld. Leren van en met elkaar wordt daarbinnen 
gearrangeerd. 
We hebben hoge verwachtingen van de kwaliteit van pedagogisch en didactisch handelen. Ook een 
teamcultuur heeft veel invloed op de mogelijkheden van een leerkracht om zich te ontwikkelen. We 
vinden het belangrijk dat er een cultuur op school is waar leren van en met elkaar zichtbaar is. Waar 
het team kwaliteitsgericht het onderwijs verbetert (zie ook ambities kwaliteitszorg). 

 

Pedagogische en didactische norm 
In het rekenbeleid en taal-leesbeleidsplan staat beschreven wat de school op pedagogisch-didactisch 
vlak van leraren verwacht. Van leerkrachten verwachten wij tevens dat zij werken volgens de 
principes van De Vreedzame School.  
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Opleiden in de school 
De school biedt ieder jaar studenten van de Pabo uit Nijmegen en studenten van het ROC (Regionaal 
Opleidings Centrum) uit Oss/Veghel de gelegenheid om stage te lopen. Een bijzondere vorm van 
stagelopen is het LIO-schap (Leraar In Opleiding). Een LIO-student zit in het laatste jaar van zijn/haar 
opleiding. De LIO-student loopt langere tijd stage en het is de bedoeling dat deze student, na een 
inwerkperiode, zo zelfstandig mogelijk als groepsleerkracht aan de slag gaat.  
 

Evenredige vertegenwoordiging in de schoolleiding 
Per 1 januari 2017 was de verhouding man/vrouw bij directeuren 40% man en 60% vrouw. Optimus 
kent per 1 januari 2019 een verdeling van 25% man en 75% vrouw. 
 

Op bladzijde 35 t/m 39  beschrijft de school haar eigen ambities en kwaliteit m.b.t. het  personeels-
beleid beleid. 
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4  Kwaliteitszorgsysteem 
 

4.1  Kwaliteitszorg binnen Optimus  
 

Iedere Optimusschool streeft aandachtig de beste kwaliteit voor elk kind na. Daarvoor is een 
collectief kwaliteitsbewustzijn voorwaardelijk: weten wat nastrevenswaardig is en daaraan toegewijd 
zijn. Dit geldt op ieder niveau in de organisatie. 
 

We zijn bewust van kwaliteit en sturen daar gericht op 
Kwaliteit is geen toeval. Optimus hanteert een kwaliteitszorgsysteem waarin de verschillende 
niveaus van de organisatie zijn verbonden. De onderlegger wordt gevormd door de 5 
kwaliteitsvragen: 

• Doen wij de goede dingen? (plan) 

• Doen wij de dingen goed? (do) 

• Hoe weten wij dat? (check) 

• Vinden anderen dat ook? (check) 

• Wat doen wij met die kennis en informatie? (act) 
De uitwerking vindt plaats op Optimus en schoolniveau in interactie met elkaar en met de omgeving. 
Het gesprek over kwaliteit wordt op alle niveaus gevoerd formeel en informeel. Daarbij hanteren we 
de taal en het kader uit Optimus Wereldscholen en geven invulling aan de onderdelen die daarin 
staan genoemd, vertaald naar de situatie op de eigen school. Op basis van gezamenlijke 
uitgangspunten en standaarden is het speelveld voor de scholen helder. 
 

Het kwaliteitszorgsysteem staat beschreven in de notitie Kwaliteitszorg Optimus. De PDCA-cyclus 

wordt hierin toegelicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aanpassing en 
verantwoording 

Monitoring 

Uitvoering Planning 

• Uitvoering projectplannen 
Optimus 

• Uitvoering bovenschoolse 
afspraken 

• Professionalisering 

• Toetskalender 

• Schoolbezoek CvB 

• Interne en (externe) audits 

• Tevredenheidsonderzoeken 

• Overleg met RvT, GMR, LR 

• Dialoog met stakeholders 

• Analyse toetsresultaten 

• Afname RI&E 

• Check op uitvoering MOP 

• Jaaragenda Optimus 

• Projectplannen Optimus 

• Jaarbegroting Optimus 

• Plan van aanpak RI&E 

• Meerjaren onderhoudsplan 
(MOP) 

• Evaluatie en bijstellen 
projectplannen 

• Bovenschools jaarverslag 

• Onderwijsrapportage 

• Ontwikkelgesprek directeuren 
met CvB 

• Evaluatie plannen RI&E 

• Bijstellen MOP 
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We hebben een breed gedragen kwaliteitsbewustzijn 
We leren van en met elkaar en monitoren systematisch de kwaliteit, door gebruik te maken van data 
en door gesprek. Jaarlijks bezoekt het CvB alle scholen waarbij de speerpunten uit de jaaragenda met 
directeur, ib’er en team worden besproken. Het CvB gaat tevens in gesprek met de leerlingenraad en 
met de ouders. 
Ieder jaar evalueert de school haar jaarplan om op basis van de evaluatie tot een nieuw plan te 
komen. Daarnaast hanteert Optimus een systeem van interne auditing. Deze audits geven de school 
belangrijke informatie over de basiskwaliteit en de schoolontwikkeling en geven input voor het 
volgende jaarplan. 
Optimus legt jaarlijks publiekelijk verantwoording af door het jaarverslag. Een beknopte, 
toegankelijke versie (factsheet) wordt met alle betrokkenen bij de school gedeeld. 

 
We ervaren een dialoogcultuur waarin we vanuit vertrouwen verbeteren 
Er is bij Optimus een kwaliteitscultuur die zich kenmerkt door de focus op het primaire proces, de 
professionele houding van de leraren en directeuren, het inzicht van het CvB op de kwaliteit van de 
scholen, de gerichtheid op verbetering onder andere door kennisontwikkeling en kennisverdieping. 
Binnen de organisatie is er veel aandacht voor scholing en onderzoek. Optimus is een organisatie die 
de leraar en het kind, leren en onderwijzen, centraal stelt. De mens creëert kwaliteit, een systeem 
doet dat niet. Een systeem kan wel voortdurende reflectie, kwaliteitsbewustzijn, feedback en 
ontwikkeling ondersteunen. 
 

4.2  Kwaliteitszorg vanuit de school 
 

Binnen onze scholen zorgen we op systematische wijze voor het verbeteren en/of borgen van de 
kwaliteit. Op basis van onze missie, visie en de doelen uit het koersplan hebben we beleidsterreinen 
(zie beleidsdocument kwaliteitszorg) vastgesteld die de focus vormen voor onze kwaliteitszorg. Deze 
beleidsterreinen zijn in een cyclus van 4 jaar 1x ingepland.  
 
Ieder jaar (in mei) beoordelen zowel team als directie de aangegeven ambities middels een algemene 
evaluatie. Een deel van de ambities komt voort uit het koersplan van Optimus en het overige deel 
zijn op de school specifiek afgestemde ambities. Hiervan wordt een verslag gemaakt. Een aantal 
ambities kunnen worden afgevinkt, een aantal ambities dienen in het jaar erop te worden 
geëvalueerd en de ambities die we niet hebben kunnen realiseren, worden in het volgende 
schooljaar opnieuw geagendeerd.   
 
Bij de keuze van de ambities wordt nadrukkelijk gekeken naar het schoolplan, het koersplan van 
Optimus, actuele ontwikkelingen en draagkracht.  
Tevens worden twee keer per jaar de opbrengsten (LOVS) geanalyseerd met het team middels de 
werkwijze van formatieve assessment. Op basis van een analyse van de data worden er groeps- en 
schooldoelen vastgesteld (LEAN performance) 
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Verantwoording en dialoog 
De verbeterpunten uit de jaarlijkse evaluatie en de analyse van opbrengsten worden gebruikt om 
vorm te geven aan onze ambities. De ambities wordt gecommuniceerd met het CvB en de MR. In de 
schoolgids voor de ouders vermelden we de ambities van dat betreffende schooljaar.  
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Ambities 2021-2022 
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Elk schooljaar brengt het CVB van Optimus samen met het hoofd onderwijs een bezoek aan de 
scholen. Tijdens dit bezoek vinden er klassenbezoeken plaats, is er een gesprek met de directeur en 
IB-er over het gevoerde beleid, heeft het CVB een gesprek met de leerlingenraad en met een 
vertegenwoordiging van de ouders. Daarnaast heeft het hoofd onderwijs van Optimus een gesprek 
met de IB-er over de opbrengsten. Op het einde van de dag vindt een algemene terugkoppeling 
plaats aan het team. 
 
Naast de interne beoordeling bevraagt onze school ook meer externe partners om grip te krijgen op 
de kwaliteit van de school. In een planning hebben we opgenomen wanneer we ouders, kinderen en 
leraren (in de rol van werknemer) bevragen. Omdat we deze onderzoeken ook in mei plannen, 
kunnen we de uitslagen meenemen in ons jaarplan.  
 
Daarnaast heeft Optimus de beschikking over een auditcommissie die één keer per anderhalf jaar 
alle scholen van Optimus bezoek. Deze auditcommissie bestaat uit een aantal directeuren die 
hiervoor een speciaal opleidingstraject hebben gevolgd. 
 
Een keer in de twee jaar vindt een tevredenheidsonderzoek plaats onder ouders, kinderen en 
teamleden. De uitslag hiervan wordt besproken in het team en de MR. De overige ouders worden 
geïnformeerd middels het ouderportaal Social Schools. Ook op de website www.de-eiber.nl is het 
totaaloverzicht van de tevredenheidsonderzoeken zichtbaar.  
Wat geldt voor de meer algemene vragenlijsten, geldt ook voor de vragenlijsten Sociale Veiligheid.      
 

Relatie tussen kwaliteitszorg en personeelsbeleid  
Onze werkwijze wordt zichtbaar in de onderstaande leercirkel die steunt op de theorieën van Deming 
(PDCA-cirkel) en Juran (Trilogie):  
 
Toelichting op de leercirkel (LC) 

To Plan (1) Kwaliteitsplanning Juran  
 Richting bepalen Operationalisatie missie en visie  
 Wat beloven we? Bepalen schooldoelen  
 Wat beloof ik? Bepalen persoonlijke doelen (DG)  
   
 In de eerste fase gaat het om bepalen van de koers van de school. Het centrale 

woord is “richting” (bepalen). Welke kant gaan we op? Wat zijn onze concrete 
ambities? Wat willen we? Parallel daaraan verloopt de persoonlijke ontwikkeling: 
waar kan men op rekenen? Welke professionele bijdrage lever ik?  
 

To Do (2) Koersen Schooldoelen in de praktijk brengen 
 Doen wat we beloven Schooldoelen realiseren 
 Doen wat ik beloof Persoonlijke doelen realiseren 
   
 In de tweede fase gaat het om doen, om uitproberen. Een team experimenteert 

met de afgesproken ambities. Ze proberen ze in de praktijk te brengen. En dat 
geldt ook voor de individuele medewerker: iedereen probeert te doen wat er is 
afgesproken.  
 

To Check (3) Kwaliteitsbeheersing Juran 
 Onderzoeken Bevragen + analyseren (bestuderen) 
 Doen we wat we beloven? Realiseren we de schooldoelen? 
 Doe ik wat ik beloof? Realiseer je je persoonlijke doelen? (BG) 

http://www.de-eiber/
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 Fase 3 is de controlefase. Een school onderzoekt of de ambities in voldoende 
mate worden gerealiseerd. Vinden wij, vinden anderen, dat we op een goede 
wijze doen wat we “beloven”, wat we afgesproken hebben. De controle leidt tot 
scores of meningen die nader geanalyseerd moeten worden. In het verlengde 
hiervan geldt dit ook voor de persoonlijke doelen: realiseer ik die in voldoende 
mate?  
 

V-Plan (4) Contracteren Moreel binden aan de uitvoer 
 Wat pakken we aan? Schooldoelenformulier opstellen 

Scholingsagenda samenstellen 
 Wat pak ik aan? Persoonlijk ontwikkelplan (POP) opstellen 
   
 In fase 4 trekt een team, maar ook het individuele teamlid consequenties uit de 

bevindingen. Wat gaan we doen? Wat ga ik doen? Ze nemen zich voor om 
bepaalde aspecten te verbeteren. Dat is zeker geen vrijblijvende zaak, vandaar de 
term contracteren.  
 

To Act (5) Kwaliteitsverbetering Juran 
 Uitvoeren Plan realiseren 
 Verbetering(en) realiseren Realiseren Jaar- & Schoolplan 
 Verbetering(en) realiseren Realiseren persoonlijk ontwikkelplan (POP) 
   
 De vijfde fase is de fase van het “doen”. Bij “to do” (fase 2) ging het om het 

realiseren van de ambities, bij deze fase om het waarmaken van de 
voorgenomen verbeteringen. Een essentieel verschil. Anders gezegd: fase 2 richt 
zich op het praktiseren van de doelen, fase 4 op het in praktijk brengen van de 
school-verbeterdoelen en de persoonlijke verbeterdoelen.  
 

Gesprek (6) Bespreken Kritische dialoog 
 Teamgesprek in mei Evaluatie: verbeterdoelen gerealiseerd? 
 Flow- ontwikkelgesprek (FG) Persoonlijke doelen gerealiseerd? 

 

Kwaliteitszorg in ontwikkeling 
Kinderen hebben op onze scholen nadrukkelijk een stem. Dit wordt zichtbaar door de werkvorm 
groepsvergadering en de actieve leerlingenraden. Ook worden kinderen actief betrokken en eigenaar 
gemaakt van leerproces (kind gesprekken-doelenmuur-
portfolio). 
De leerkrachten hebben de mogelijkheid om te scrummen. 
Het onderscheidene van scrum is dat we werken als 
zelfsturende teams die constant op zoek gaan naar de beste 
manier om onderwijs te ontwikkelen dat aansluit op 
behoefte van kinderen. Verantwoordelijkheid voor kwaliteit 
ligt daardoor laag in de organisatie en draagt bij aan gevoel 
van eigenaarschap. 
Scrum is efficiënt en helpt ons om de belangrijkste zaken 
eerst op te pakken en, dat gebaseerd op concrete zichtbare 
doelen, waar mensen wat aan hebben. Scrum zorgt er 
bovendien voor dat we onze focus op kwaliteit kunnen 
houden, door een vast ritme en hele duidelijke nadruk op 
kwaliteit. 
  

https://youtu.be/DscM_hE4fF8
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5  Overige informatie 
 

5.1 Beleid ten aanzien van sponsoring 
 

Optimus volgt het landelijk convenant “Scholen voor primair en voortgezet onderwijs sponsoring 
2020-2022”. Het convenant bevat spelregels over sponsoring op scholen en geeft een uitgebreide 
toelichting op alle spelregels. Sponsoring mag niet schadelijk zijn voor (de ontwikkeling en leefstijl 
van) het kind en er mogen geen namen of logo’s van de sponsor worden gebruikt in digitaal of 
analoog lesmateriaal. Tevens moet worden voldaan aan de privacyregels zoals deze zijn vastgesteld 
in de Algemene verordening gegevensbescherming en het privacy document voor scholen. 
 

Bij sponsoring in het onderwijs dient te worden voldaan aan de volgende uitgangspunten: 

• de samenwerking mag de ontwikkeling van kinderen niet schaden; 

• de onderwijsinhoud mag niet worden beïnvloed; 

• het uitvoeren van de kernactiviteiten van de school mag niet afhankelijk van sponsoring worden; 

• alle betrokkenen bij de school moeten op een zorgvuldige manier met sponsoring omgaan; 

• de wettelijke bepalingen rondom sponsoring moeten nageleefd worden; instemming door MR bij 

sponsorovereenkomst en vermelding van beleid in schoolplan; 

• de inspectie ziet toe op de naleving van de wettelijke bepalingen. 

 

5.2 Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) 
 

De AVG hanteert een aantal belangrijke principes: 

• het gebruik van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die rechtmatig, behoorlijk en 

transparant is; 

• het gebruik van die gegevens gebeurt alleen voor een uitdrukkelijk omschreven en 

gerechtvaardigd doel en op een in de AVG genoemde grond; 

• er worden niet meer persoonsgegevens gebruikt en vastgelegd dan strikt noodzakelijk is voor het 

doel waarvoor het w ordt verwerkt. 

 

Optimus hanteert op Optimus-niveau een Informatiebeveiliging en Privacy beleid. De interne Privacy 
officer is de intern verantwoordelijke voor dit beleid. Een onafhankelijke externe functionaris 
gegevensbescherming controleert en adviseert jaarlijks de gang van zaken.  
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Ambities augustus 2022 t/m augustus 2026 
 

De hieronder staande ambities vormen een optelsom van de onderwijskundige en pedagogische 
ambities.  
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Bijlage: Instemming schoolplan 2022-2026 
 

 

Namens de MR Kindlandschap De Eiber 

 

Basisschool De Linde 

Plaats: Macharen Datum:  

Naam voorzitter MR De Linde: 

Handtekening: 

 

Basisschool Klim Op 

Plaats: Megen Datum:  

Naam voorzitter MR Klim Op: 

Handtekening: 

 

Basisschool Sint Lambertus 

Plaats: Haren Datum:  

Naam voorzitter MR Sint Lambertus: 

Handtekening: 
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Vaststelling schoolplan 2022-2026 
 

Schoolbestuur Optimus 
 

Plaats:  Datum:  

 

Drs. H.J.Th. van de Ven      

Voorzitter College van Bestuur 

Optimus Primair Onderwijs 

 

Handtekening: 

 

 

 


