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Inleiding 
 
In dit schoolplan staan de plannen van 3 basisscholen beschreven (De Linde, Sint 
Lambertus en Klim Op). Samen vormen zij Kindlandschap de Eiber (zie 1.2). 
Gezamenlijk zijn de afgelopen jaren de visie en doelen ontwikkelt. Aan de hand van 
evaluaties zijn streefdoelen globaal uitgewerkt in een 4-jarenplan. Per jaar zal dit 
uitgewerkt worden in een concreet jaarplan.  De evaluatie wordt opgenomen in het 
jaarverslag. 
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, 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. 
  
Oss, juni 2019 
 
 
  



1  Algemene informatie 
 
 

1.1  Optimus Primair onderwijs 
 
Basisschool de Linde, Sint Lambertus en Klim Op, vallen onder het bestuur van Optimus 
Primair onderwijs. Optimus primair onderwijs bestaat uit 31 basisscholen, waaronder twee 
speciale scholen voor basisonderwijs, in de gemeenten Oss, Grave, Cuijk, Boxmeer en 
Landerd. Optimus verzorgt onderwijs aan zo’n 4800 leerlingen door ruim 500 medewerkers. 
Algemene informatie over Optimus Primair onderwijs is te vinden op de website 
www.optimusonderwijs.nl   
 
Kernopdracht Optimus 

De kernopdracht van Optimus staat als volgt beschreven: We begeleiden kinderen in hun 
ontwikkeling tot gelukkige, zelfstandige en kritische wereldburgers, die vanuit tolerantie en 
respect in verbinding staan met anderen en zo bijdragen aan een duurzame samenleving. We 
zorgen er met hen voor dat ze beschikken over de benodigde kennis, sociale en culturele 
vaardigheden en een eigen moreel kompas 

Moreel kompas 
De vier deugden die Plato en Aristoteles beschreven, Verstandigheid, Moed, Gematigdheid en 
Rechtvaardigheid vormen de oriëntatiepunten voor ons onderwijs, de manier waarop we 
(samen) werken en ontwikkelen. Het is de inspiratiebron voor onze leercultuur en draagt bij 
aan de karaktervorming van onze leerlingen. 
 
Kernwaarden 
De manier waarop we de werkelijkheid ervaren wordt ingekleurd door onze kernwaarden. Het 
zijn deze waarden die bepalen welke verhalen we delen, welke keuzes we maken. Optimus 
werkt vanuit de volgende waarden: 
- Kwaliteit 
- Ontwikkeling 
- Resultaat 
- Verantwoordelijkheid 
- Verbondenheid 
- Vertrouwen 
Deze waarden vinden we belangrijk en we maken deze zichtbaar in ons onderwijs, ons 
werkgeverschap, onze manier van presenteren en communiceren en in onze manier van 
samenwerken. We hopen dat de belanghebbenden in de onze omgeving deze waarden 
herkennen en ervaren. 
 
Wereldonderwijs! 
In de Koersnotitie Wereldonderwijs! beschrijft Optimus zes toekomstuitspraken waaraan zij 
wil werken op de scholen. Deze toekomstuitspraken vormen de leidraad in de koersperiode.  
- Ieder kind wordt gezien en gehoord 
- Ontwikkeling vindt plaats in verbinding tussen kind, ouders en school 
- In een inspirerende omgeving is iedereen eigenaar van zijn leer- en ontwikkelproces 
- Iedere leraar van Optimus onderzoekt en ontwerpt onderwijs 
- Optimus ontwikkelt zich door tot en kennisintensieve lerende organisatie 
- Locaties van Optimus zijn zichtbaar verbonden met de omgeving 
(de koersnotitie Wereldonderwijs! is te vinden op https://www.optimusonderwijs.nl/nl/wereldonderwijs ) 
 
 



 
1.2  Kindlandschap de Eiber 
 
“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 t/m 13 jarigen waarbij onze 
kernwaarden: ontwikkeling, resultaat, 
verantwoordelijkheid, verbondenheid, vertrouwen en 
kwaliteit pijlers zijn van waaruit wij werken. 
De Eiber is een synoniem voor de 
ooievaar, die geregeld in ons landschap op bezoek 
komt. De ooievaar is welkom, maar zeker ook alle 
kinderen. 
We hopen dat de Eiber zich in volledige spanwijdte aan 
u laat zien. 
 
“Voor wie zijn wij er?” 
De scholen kennen een open toelatingsbeleid. Dat wil 
zeggen dat alle kinderen van 4 t/m 13 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 
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.  
 
“Waar wonen onze kinderen vandaan?” 

Er is in 2018 in beeld gebracht waar de kinderen uit Megen, Macharen en Haren naar school 
gaan.  

-  In Megen (postcode 5366) wonen 100 kinderen die naar een reguliere basisschool gaan. 
Hiervan bezoekt 86% de Klim Op in Megen. De overige 14% bezoekt andere basisscholen in 
de gemeente Oss en de gemeente West Maas en Waal.  
-  In Macharen (postcode 5367) wonen 58 kinderen die naar een reguliere basisschool gaan. 
Hiervan bezoekt 76% De Linde in Macharen. De overige 24% bezoekt andere basisscholen in 
de gemeente Oss.  
-  In Haren (postcode 5368) wonen 45 kinderen die naar een reguliere basisschool gaan. 
Hiervan bezoekt 96% Sint Lambertus in Haren. De overige 4% bezoekt een andere basisschool 
in de gemeente Oss.  
 
Conclusie: Een groot percentage van de ouders kiest voor onze scholen. De keuzes die met 
name afwijken zijn bewuste keuzes voor scholen met profiel: Vrije school, Protestants 
Christelijk. Ook komen er soms gezinnen uit OSS in het dorp wonen, maar maken de kinderen 
het basisonderwijs af op hun oude school.  

Kinderboek: Eiber! – door Sjoerd 
Kuyper 
Als de Eiber in het land komt, in de mooie 
maand van mei,,, Kikker, neem dan snel de 
benen! En de arrempjes erbij. 
 
Iedere kikker in het rietland kent dit lied. Het 
is de hit van de meimaand. Dobbertje 
Swanebloem kent het uit haar hoofd. 'De 
Eiber is terug in het land,' zegt haar moeder. 
En Bies, het vriendje van Dobbertje, zegt 
het ook. Zijn vader heeft de Eiber zelf 
gezien! 'Altijd omhoog kijken, kinderen. De 
Eiber komt altijd van boven...' Dobbertje is 
een verstandig kikkermeisje. Ze kijkt altijd 
omhoog. Als ze speelt, als ze de was 
ophangt. Maar als Dobbetje een boek 
leest... vergeet ze alles. Ook de Eiber. 
Gelukkig let Bies goed op. Hij zit op de 
schommel en zwaait hoog heen en 
weer boven het riet. Zo kan hij de Eiber 
goed zien als hij komt. Maar... de Eiber ziet 
Bies ook. 
 
Een boek over heldenmoed en 
samenwerking 



Vervolgens is ook gekeken of er veel kinderen van buiten Megen, Macharen en Haren de 
drie scholen bezoeken. De conclusie is dat dat aantal laag is.  

- Voor de Klim Op geldt dat 95% van de kinderen 
uit Megen komt. De overige 5% (zijnde vijf 
leerlingen) komt uit de gemeenten Oss en Uden. 
- Voor De Linde geldt dat 98% van de kinderen 
uit Macharen komt. De overige 2% (zijnde een 
leerling) komt uit de gemeente Oss.  
- Voor de Sint Lambertus geldt tenslotte dat 96% 
uit Haren komt. De overige 4% (zijnde twee 
leerlingen) komt uit de gemeente Oss.  

Daarnaast maken we ook een inschatting met gemeente- en eigen prognosecijfers hoe 
leerlingenaantallen zich zullen ontwikkelen. Er lijkt sprake te zijn van lichte krimp, maar 
vanwege huizenbouw en huizenverkoop in aantrekkende economie hebben we in 2019 meer 
zij-instroom gehad dan verwacht. Dit ving de lichte krimp volledig op. Basisschool Sint 
Lambertus gaat komend jaar wel behoorlijk krimpen vanwege de uitstroom van een grote 
groep 8. Dit wordt niet gecorrigeerd door sterke instroom. De gemeente maakt ook prognoses 
over 2029-2034 en 2039. Zo ver kunnen wij als school niet een inschatting maken.  

Leerlingprognoses: 

School  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2029 2034 2039 
Klim Op gemeente  91 86 89 90 97 97 91 89 85 
 School 97 97 98 98 103 98 ? ? ? 
De Linde gemeente 47 49 47 47 48 44 38 37 37 
 School 46 47 47 47 42 43 ? ? ? 
Lambertus gemeente 44 45 37 38 36 36 36 36 37 
 School 49 41 39 35 35 30 ? ? ? 
Totaal gemeente 182 180 173 175 181 177 165 162 159 
 Eiber 192 185 184 180 180 171 ? ? ? 

 
 
“Waarom bestaan wij?” 
We hebben de rotsvaste overtuiging dat wij verantwoordelijk zijn voor het leren van onze 
leerlingen 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 13 jaar. Om dit te realiseren zijn de 
volgende richtinggevende uitspraken van belang voor het leren in onze scholen: 

- Leerkrachten zijn de hoofdrolspelers (ondersteund 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 leerlingen 
- 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.  



2  Onderwijskundig beleid 
 
2.1  Onderwijskundig beleid vanuit de Koers Wereldonderwijs! 
Optimusscholen zorgen ervoor dat 
leerlingen een breed fundament 
krijgen waarop ze verder kunnen 
bouwen in het vervolgonderwijs. In 
het onderwijs komen de drie 
doeldomeinen Kwalificatie, 
Persoonsvorming en Socialisatie 
(G. Biesta) geïntegreerd en 
zichtbaar aan bod. Scholen zorgen 
ervoor dat ze voldoende 
opbrengsten halen op de 
kerndoelen en dat meer dan 95% 
van de leerlingen het 
referentieniveau 1F op de kernvakken bereikt. Wanneer scholen moeite hebben om de 
opbrengsten te realiseren vindt een nadere analyse plaats en wordt vanuit het bestuur gerichte 
ondersteuning aangereikt.  
 
Optimusscholen zijn erop gericht dat ieder kind leert, dat ieder kind voldoende 
vaardigheidsgroei laat zien. Wanneer de grenzen van ontwikkeling in beeld komen kan de 
school extra ondersteuning realiseren. In het schoolondersteuningsprofiel staat beschreven 
welke mogelijkheden de school, Optimus en het samenwerkingsverband kunnen bieden. Het 
schoolondersteuningsprofiel wordt een keer per vier jaar geactualiseerd en door het bestuur 
vastgesteld.  
Optimus ondersteunt de scholen op verschillende manieren om het onderwijs zo goed mogelijk 
op leerlingen af te stemmen, bijvoorbeeld door consultatieve besprekingen en coaching op de 
werkplek, maar ook door de mogelijkheid om onderzoek uit te voeren.  
Vanuit de samenwerkingsverbanden kan de school op maat arrangementen aanvragen. 
Optimusscholen kunnen voor specifieke doelgroepen een beroep doen op algemene 
voorzieningen, zoals taalklassen in het kader van taalachterstanden, peergroepen in het kader 
van onderwijs aan hoogbegaafden en Leonardogroepen voor hoogbegaafde leerlingen die 
dagonderwijs nodig hebben. 
 
Optimusscholen maken zich sterk voor een doorgaande lijn in de ontwikkeling van leerlingen 
van 0 t/m 13 jaar. Met ketenpartners, zowel voorafgaand aan de basisschool als bij uitstroom 
naar het voortgezet onderwijs zoeken zij naar de mogelijkheden om de doorgaande lijn in 
ontwikkeling zo goed mogelijk te realiseren door processen en inhouden af te stemmen op 
elkaar. 
 
Optimusscholen zijn toekomstgericht en maken gebruik van de mogelijkheden van ICT in het 
onderwijs. De infrastructuur is op up tot date, de software to the point, de professionaliteit 
van de leraren is actueel. 
 
  



2.2  Onderwijskundig beleid vanuit de visie van Kindlandschap de Eiber 
 
WERKEN - ondernemend 
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. Zelfontdekkend 
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 ze 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. 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. 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. 
 
Onderwijstijd 
 
Schooltijden 
Groep 1 t/m 4 
's morgens  08.30 - 12.00 uur  
's middags  13.15 - 15.15 uur  
woensdag  08.30 - 12.30 uur 
Iedere woensdagmiddag en vrijdagmiddag vrij  
 
Groep 5 t/m 8 
's morgens  08.30 - 12.00 uur 
's middags  13.15 - 15.15 uur  
woensdag  08.30 - 12.30 uur. 
Bij een continue-rooster zijn de kinderen om 14:30 uur uit. Dit schooljaar geldt dit voor de 
groepen 5 t/m 8 voor alle vrijdagen. 
 
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 45 285 300 300 300 300 
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 30 180 120 220 240 240 240 
Sociaal-emotionele ontwikkeling  + 60 60 60 60 60 60 60 



catechese/levensbeschouwing 
Creatieve vakken en techniek 180 180 150 180 180 180 180 
Bewegings(onderwijs)-spel 400 90 90 90 90 90 90 
Pauze 75 75 75 75 75 75 75 
 1440 1440 1440 1560 1560 1560 1560 

Groepen 1 t/m 4: 24 uur per week. Op jaarbasis 900 uur  
Groepen 5 t/m 8: 26 uur per week. Op jaarbasis 980 uur 
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 (2019-2022): 
Voorbereidend taal 
en rekenen 

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

Aanvankelijk lezen Veilig leren lezen 
Technisch lezen Estafette 3 
Begrijpend lezen Estafette 3 en nieuwsbegrip (7 ‘19-‘20 en 8 ‘19-‘21) 
Taal en spelling Taalactief 4 
Engels Take it easy 
Rekenen Pluspunt 3, Met sprongen vooruit 

Pilot Snappet (besluit keuze methodiek 2021) 
Schrijven Pennenstreken (blokschrift) 
Sociaal emotionele ontwikkeling, 
bevordering gezond gedrag & 
burgerschapsvorming 

Vreedzame school 
Extra projecten 

Verkeer Leerplan Veilig Verkeer Nederland 
Oriëntatie op de wereld Wijzer! & Projecten 
Gym Basislessen 
Creatieve vakken Diverse methodes en projecten (OKVO) 
Techniek Techniektorens en Wijzer! 

 
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 leerlingen toeneemt, kinderen 
met meer plezier naar school gaan, waarin sprake is van een grote 
betrokkenheid op elkaar en waarin leerlingen hun conflicten zelf of met 
hulp van medeleerlingen oplossen. 
 
Katholieke identiteit 
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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Zorgondersteuning 
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 leerlingen. 
Bij de aanmelding van de nieuwe, 4-jarige leerlingen, 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. 
 
Zorg op maat 
Ondanks de inspanningen die door groepsleerkrachten, intern begeleider en eventueel 
ondersteunende leerkracht gepleegd worden, komt het voor dat leerlingen het onderwijsproces 
niet naar behoren kunnen volgen vanwege een specifiek leerprobleem, een gedragsprobleem of 
een combinatie van deze. Leerlingen hebben in die situatie ook extra zorg en aandacht nodig, er 
is sprake van meer specifieke onderwijsbehoefte. 
De interne begeleider bespreekt driemaal per jaar met iedere groepsleerkracht zijn of haar groep 
door. In die bespreking wordt bekeken welke leerlingen specifieke aandacht of hulp nodig hebben. 
De groepsleerkracht stelt een groepsoverzicht op met daarin omschreven de behoeften van de 
leerlingen en van de groep. Daarnaast werken wij met doelenformulieren om groepsdoelen goed 
te omschrijven.  Regelmatig worden de vorderingen van alle leerlingen getoetst om te zien of de 
gevolgde handelwijze 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 leerlingen. 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 bepaalt. In een 
zeer extreme situatie kan het gebeuren dat de school besluit dat het betreffende kind niet langer 
gehandhaafd kan worden vanwege bijvoorbeeld de zeer grote claim die de leerling op de 
groepsleerkracht legt of vanwege zeer ernstige gedragsproblemen omdat we als school deze 
leerlingen 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 jonge 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 “KIJK”. Er worden aanvullende landelijk genormeerde toetsen gebruikt o.a. van CPS. 
Daarnaast gebruikt de school het toetsen uit Cito-Leerlingvolgsysteem voor alle leerlingen. 
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Tweemaal per jaar worden er in alle groepen landelijk genormeerde toetsen afgenomen op het 
gebied van taal, lezen, rekenen. De gegevens die deze toetsen opleveren 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 de leerling met de leerkracht en de intern leerlingbegeleider 
besproken om te kijken wat er aangepast moet worden. 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 krijgt zodoende een prima beeld van 
de cognitieve ontwikkeling van uw kind. De korte en lange termijnontwikkeling geven samen een 
volledig beeld van de ontwikkeling van uw 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 zorg en aandacht die sommige leerlingen nodig hebben 
naar de leerling toe te brengen i.p.v. de leerling naar de school te brengen die deze speciale 
zorg kan bieden. Anders gezegd: de scholen dienen zo weinig mogelijk leerlingen te verwijzen 
naar de speciale school voor basisonderwijs of het speciaal onderwijs en zoveel mogelijk dat 
onderwijs te geven dat de leerling nodig heeft. In bepaalde gevallen komt expert vanuit het 
Samenwerkingsverband hier op school ondersteuning verlenen. Er zijn verschillende 
onderwijsarrangementen mogelijk. Variërend van plaatsing op een school voor s.o, 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. Ouders zijn betrokken bij de zorgbesprekingen 
van hun kind.  
  
Voor leerlingen met een problematiek met op gebied van gezichtsvermogen of 
taal/spraakproblematiek maken we gebruik van de specifieke expertisecentra: 
Vision voor hulp bij gezichtsproblemen en Kentalis voor de taal/spraakproblemen. Ook hierbij 
komt een ambulant begeleider de school hulp bieden. De toegang naar deze hulp loopt via de 
school. Zij geeft aan welke onderwijsbehoefte uw kind heeft en op welke punten zij hier niet aan 
kan voldoen. Dit wordt met ouders besproken, voordat volgende stappen gezet worden. De 
volgende stap is om contact te zoeken met het betreffende expertisecentrum en daar wordt de 
hulp aangevraagd. Ouders worden tijdens deze route door de school op de hoogte gehouden. 
 
Eigen Ambities 
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.  
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2.3  Pedagogisch-didactisch klimaat en schoolklimaat vanuit de koers van 
Optimus 
Optimusscholen hebben aandacht voor de alle aspecten die ertoe doen om leerlingen zich 
optimaal te laten ontwikkelen. Kinderen kunnen alleen gedijen in een pedagogisch-didactisch 
klimaat waarin zij zich kunnen ontplooien. We willen graag dat leerlingen mede-eigenaar zijn van 
hun leer- en ontwikkelproces, dat zij onderdeel uitmaken van een groep en dat ze zelfsturing 
kunnen geven aan hun leven. Competentie, verbondenheid en autonomie zijn onderdeel van het 
onderwijsleerproces en basis voor een goed pedagogisch-didactisch klimaat. 
 
Iedere school van Optimus voert een veiligheidsbeleid waarbij de veiligheid en het welbevinden 
van de leerlingen jaarlijks via het SEO-instrument wordt gemonitord. Daarnaast wordt om de 
twee jaar de tevredenheid en de veiligheid gemonitord d.m.v. de tevredenheidsvragenlijst waarin 
veiligheid expliciet is opgenomen. Iedere school heeft een aanspreekpunt in het kader van het 
veiligheidsbeleid (anti-pestcoördinator). Optimus heeft ook een integriteitsbeleid opgesteld. 
 

2.4  Pedagogisch-didactisch klimaat en het schoolklimaat vanuit de visie 
van Kindlandschap de Eiber 
We werken volgens de principes van de Vreedzame school. We streven naar een democratische 
gemeenschap waarin leerlingen 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 leerlingmediatoren opgeleid die helpen bij het oplossen van conflicten. Zo leren 
de leerlingen 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 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) 
 
Eigen Ambities 
Kindlandschap de Eiber hanteert de volgende algemene doelen voor veiligheid:  

- Leerlingen voelen zich veilig op school.   
- Leerkrachten voelen zich veilig in het team, bij leerlingen, bij ouders en in de organisatie. 
- Het schoolgebouw is veilig voor leerlingen en medewerkers; de school voldoet aan de 

veiligheidseisen.   
 
Kindlandschap de Eiber heeft deze algemene doelen vertaald in de volgende concrete doelen:   

- Ouders scoren ruim voldoende (> 3,25) op de vragenlijst voor sociale veiligheid;  
- Leerkrachten scoren ruim voldoende (> 3,25) op de vragenlijst voor sociale veiligheid.  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- De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 scoren ruim voldoende op de tweejaarlijkse zelf 
ingevulde veiligheidsthermometer. 

- De school heeft een deugdelijke BHV-organisatie.   
- De school heeft een gebruikersvergunning van de brandweer.   
- Het schoolplein, de speeltoestellen en gymtoestellen zijn goedgekeurd. 
- Kindlandschap de Eiber gebruikt als evaluatie-instrument voor de sociaal-emotionele 

ontwikkeling van leerlingen ‘Zien’. Het doel is dat tenminste 95 % van de leerlingen in de 
hoogste combinatiegroep van de school een voldoende scoort op de domeinen leer- en 
leefklimaat & sociale competenties. 

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
De AVG is op Optimus-niveau opgepakt door de privacy-taskforce. Namens zeven schoolbesturen 
zorgen zij voor nodige informatie en afspraken die de besturen in de eigen organisatie verder 
implementeren en borgen. 
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3  Personeelsbeleid 
 

3.1  Personeelsbeleid vanuit de Koers Wereldonderwijs! 
 
Leren stimuleren 
Optimus stimuleert scholen om zich te ontwikkelen tot lerende organisaties. In een lerende 
organisatie zijn medewerkers betrokken, energiek en kunnen kritisch reflecteren op hun eigen 
lespraktijk. Ze zijn in staat om hun lespraktijk te onderzoeken en te verbeteren. Binnen Optimus 
wordt het ontwikkelen van een lerende houding en het stimuleren van onderzoek op verschillende 
manieren ondersteund, zoals het leren van en met elkaar in netwerken, professionele 
leergemeenschappen (PLG’s), in onderzoek met kennisinstellingen, door 
professionaliseringsaanbod in de Optimus (E-)Academie et cetera. 
 
Het pedagogisch en didactisch handelen van de leraren wordt verdiept door vormen als lesson 
study, beeldbegeleiding en trainingen op specifieke onderwerpen. Ook worden leeractiviteiten 
ingezet om het informeel leren te stimuleren door bijvoorbeeld intervisie en collegiale 
consultaties. 
Voor leerkrachten is het mogelijk om een masteropleiding te volgen. Daarnaast organiseert 
Optimus in samenwerking met twee andere stichtingen de master EN op locatie. De master op 
locatie kent een modulaire opbouw en leerkrachten krijgen langer de tijd om een master te 
behalen (binnen vijf jaar i.p.v. twee jaar). 
In 2019 is het sociaal intranet gelanceerd. Een interactief leerplein voor alle medewerkers van 
Optimus, waarbij de doelen gericht op kennisontwikkeling en kennisdeling gerealiseerd kunnen 
worden. 
 
Van start- via basis- naar vakbekwaam 
Optimus investeert in nieuwe leerkrachten door intensieve samenwerking met de PABO in het 
Opleiden in de school (er zijn per augustus 2019 tien opleidingsscholen binnen Optimus). 
Daarnaast is er voor startende leerkrachten een eigen traject (‘Een Vliegende start’) dat zorgt 
voor een begeleiding op maat van start- via basis- naar vakbekwaam. 
 
Onderwijskundig en persoonlijk leiderschap 
Bevlogen schoolleiders maken het verschil. Uit onderzoek blijkt dat schoolleiders grote invloed 
hebben op de kwaliteit van de brede opbrengsten. Optimus investeert in het persoonlijk en 
onderwijskundig leiderschap van de schoolleiders door gerichte professionalisering in te zetten. 
Het professionaliseren van schoolleiders kent verschillende vormen: collectief met elkaar, in 
kleine supervisiegroepen, in projectgroepen, PLG’s en individueel.  
 
Talent ontwikkelen 
Optimus bekijkt hoe de beschikbare kennis en vaardigheden van 
onze medewerkers Optimus kijkt hoe de beschikbare kennis en 
vaardigheden beter en productiever ingezet kunnen worden. Als de 
taken aansluiten bij de sterke punten van medewerkers dan zal niet 
alleen het werkplezier en de duurzame inzetbaarheid toenemen maar 
ook de prestaties. Dit betekent dat Optimus meer inzicht krijgt in 
welke talenten er al zijn en welke functies en talenten voor de 
organisatie cruciaal zijn op de langere termijn. 
 
Nieuw beleid t.a.v. de gesprekkencyclus 
Tijdens het schrijven van dit schoolplan wordt een nieuwe opzet van 
de gesprekkencyclus ontwikkeld waarbij ontwikkeling centraal komt 
te staan.  
 
Het Huis van Werkvermogen zal een belangrijk onderdeel worden 
van de nieuwe opzet. In het huis staan alle factoren die 
medebepalend zijn voor iemands werkvermogen, duurzame 
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inzetbaarheid. De uitdaging ligt in het vinden van een balans tussen de persoonlijke bronnen (de 
onderste drie verdiepingen) en het werk (de bovenste verdieping).  
 
Met een goede balans is er sprake van een goed werkvermogen waar werknemer en werkgever 
beiden verantwoordelijk voor zijn. 
 
Lerarentekort 
Zoals bekend is er sprake van een fikse spanning op de onderwijsarbeidsmarkt. De komende 
jaren zal het lerarentekort naar verwachting 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. Ook zijn er extra medewerkers aangenomen (bovenop de benodigde formatie). 
 

3.2  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. Zij krijgen tevens een maatje 
die de nieuwe collega wegwijs maakt binnen de school, de werkwijze en afspraken. 
 
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. 
Elk kind heeft recht op een goede leerkracht en elke leerkracht moet zich kunnen ontwikkelen. 
Op een kleine school volstaat een 6 niet. Kinderen krijgen namelijk 2 à 3 jaar les van dezelfde 
leerkracht. We hebben dus 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 verbeterd (zie ook ambities 
kwaliteitszorg). 
 
Pedagogische en didactische norm 
In het rekenbeleid en taalleesbeleidsplan staat beschreven wat de school op pedagogisch-
didactisch vlak van leraren verwacht. Van leerkrachten verwachten wij tevens dat zij werken 
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volgens de principes van de vreedzame school. Voor deze 3 hoofddomeinen zijn kijkwijzers 
ontwikkeld. 
 
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. 
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4  Kwaliteitszorgsysteem 
 

4.1  Kwaliteitszorg binnen Optimus  
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 uit Wereldonderwijs! en geven invulling aan de onderdelen die daarin staan 
genoemd, vertaald naar de situatie op de eigen school. 
 
Het kwaliteitszorgsysteem wordt uitgewerkt in verschillende kwaliteitsdocumenten die in elkaar 
grijpen. Er worden verschillende instrumenten hiervoor gebruikt zoals het leerlingvolgsysteem, 
schoolbezoek, audits en vragenlijsten. 
 
 

Ieder jaar worden de bovenschoolse speerpunten van Optimus in de jaaragenda gedeeld. De 
projectgroepen, bestaande uit directeuren, leraren en staf, verdiepen zich in de speerpunten en 
werken e.e.a. nader uit voor de organisatie. Zo ontstaan bijvoorbeeld kwaliteitskaarten en 
beleidsdocumenten. 
 
Verantwoording en dialoog 
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 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 externe en interne auditing. Deze audits 

• Schoolbezoek CvB
• Interne en externe audits
• Tevredenheidsonderzoeken
• Overleg met RvT, GMR, LR
• Dialoog met stakeholders
• Analyse toetsresultaten
• Afname RI&E
• Check op uitvoering MOP

• Evaluatie en bijstellen projectplannen
• Bovenschools jaarverslag
• Onderwijsrapportage
• Ontwikkelgesprek directeuren met CVB
• Evaluatie plannen RI&E
• Bijstellen MOP

• Uitvoering projectplannen Optimus
• Gesprekscyclus
• Professionalisering
• kwaliteitscyclus bovenschoolse 

modules
• Toetskalenders
• Uitvoering plannen RI&E
• Uitvoering MOP

• Jaaragenda Optimus
• Projectplannen Optimus
• Jaarbegroting Optimus
• Plan van aanpak RI&E
• Meerjaren onderhoudsplan (MOP)

Planning Uitvoering

Monitoring
Aanpassing & 

verant-
woording
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geven belangrijke informatie over de ontwikkeling van de school en geven input voor het volgende 
jaarplan Een keer in de vier jaar wordt centraal de zelfevaluatie op basiskwaliteit afgenomen.  
Optimus legt jaarlijks publiekelijk verantwoording af door het jaarverslag. Een beknopte, 
toegankelijke versie (factsheet) wordt met alle betrokkenen bij de school gedeeld. 
 
Kwaliteitscultuur 
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 Kindlandschap de Eiber 
 
Binnen onze scholen zorgen we op systematische wijze voor het verbeteren en/of borgen van de 
kwaliteit. Op basis van onze missie en 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 beleidsterreinen met behulp 
van de Quick Scan (WMK). De uitslagen van de beoordeling worden weergegeven in een 
rapportage.  
 
De rapporten worden geanalyseerd door het team en de directie en op basis van de uitslagen en 
de analyse worden de verbeterpunten voor het komende schooljaar vastgesteld. Bij de keuze van 
de verbeterpunten 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 Quick Scan, de analyse van opbrengsten worden gebruikt om vorm te 
geven aan ons jaarplan. Het jaarplan wordt gecommuniceerd met het College van bestuur en de 
MR. In de nieuwsbrief voor de ouders vermelden we een aantal sterke punten van de school en 
de gekozen verbeterpunten voor het komende schooljaar.   Intern is dit specifieker uitgewerkt in 
het schooldoelenformulier 
Ieder jaar stellen we (eind juni) een jaarverslag op. In het jaarverslag geven we aan wat we 
gerealiseerd hebben. Als we het nodig vinden om langer aan verbeterpunten te werken, dan 
geven we dat aan en worden deze opgenomen in het nieuwe jaarplan.    
 
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, 
leerlingen en leraren (in de rol van werknemer) bevragen. Omdat we deze onderzoeken ook in 
mei plannen, kunnen we de uitslagen meenemen in ons jaarplan.  
 
De beoordeling van de vragenlijsten (die worden afgenomen in mei van het schooljaar) gebeurt 
digitaal met behulp van kwaliteitsinstrument WMK. De uitslagen worden bestudeerd en 
geanalyseerd door de directie en het team. Op basis van de analyse worden er –in samenhang 
met de uitslagen van de Quick Scan, de diagnose Opbrengsten en de kengetallen- verbeterpunten 
vastgesteld. Bij de keuze van de verbeterpunten wordt andermaal nadrukkelijk gekeken naar het 
schoolplan, koersplan Optimus, actuele ontwikkelingen en draagkracht.  
De uitslagen van de oudervragenlijst worden besproken met een panel van ouders. We kunnen 
daardoor aanvullende en verdiepende vragen stellen. De rapportage (oudervragenlijst) wordt aan 
de MR en de algemene directie verstrekt en tevens worden de resultaten –op hoofdlijnen- naar 
de ouders teruggekoppeld in de nieuwsbrief. De complete rapportage kunnen geïnteresseerden 
inzien op de website.   
De uitslagen van de leerlingenvragenlijst worden besproken met de leerlingenraad. We krijgen 
daardoor meer inzicht in de wensen en behoeftes van de leerlingen. De rapportage 
(leerlingenvragenlijst) wordt aan de MR en het CVB verstrekt en tevens worden de resultaten –
op hoofdlijnen- gepubliceerd in de nieuwsbrief. De complete rapportage kunnen geïnteresseerden 
inzien op de website.   
De uitslagen van de personeelsvragenlijst worden –na analyse door de directie- besproken met 
het team. De rapportage (personeelsvragenlijst) wordt aan de MR en CVB verstrekt en tevens 
worden de resultaten –op hoofdlijnen- gepubliceerd in de 
nieuwsbrief. De complete rapportage kunnen 
geïnteresseerden inzien op de website.   
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   Kwaliteitsplanning   Juran  
(1)    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    Koersen    Schooldoelen in de praktijk brengen  
(2)    Doen wat we beloven   Schooldoelen realiseren  

Doen wat ik beloof   Persoonlijke doelen realiseren  
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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   Kwaliteitsbeheersing   Juran  
(3)    Onderzoeken    Bevragen + analyseren (bestuderen)  

Doen we wat we beloven?  Realiseren we de schooldoelen?  
Doe ik wat ik beloof?   Realiseer je je persoonlijke doelen? (BG)  
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    Contracteren    Moreel binden aan de uitvoer  
(4)    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    Kwaliteitsverbetering   Juran  
(5)    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   Bespreken    Kritische dialoog  
(6)    Teamgesprek in mei  Evaluatie: verbeterdoelen gerealiseerd?  

Flow- ontwikkelgesprek (FG)  Persoonlijke doelen gerealiseerd? 
 
Kwaliteitszorg in ontwikkeling 
Leerlingen 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 scrummen. Het onderscheidene van scrum is dat we 
werken als zelfsturend 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 duidelijk nadruk op 
kwaliteit. 
 
We willen ouders meer betrekken bij het primaire proces, hoe we werken en welke leerstof we 
aanbieden. We verwachten dat dit ten goede komt aan de kwaliteit van het onderwijs. We starten 
in 2019 met een schouderteam (klankbord en sparring).  
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5 Huisvesting en financiën  
5.1 Huisvesting binnen Optimus 
Schoolbestuur Optimus heeft in haar koersplan 2016-2021 het volgende opgenomen met 
betrekking tot haar schoolgebouwen:  
 
Alle schoolgebouwen van Optimus en de schoolomgeving hebben een duurzame uitstraling:  

- Optimus staat garant voor goed onderhoud en verzorgde schoolgebouwen en 
schoolomgevingen.  

- Alle schoolgebouwen van Optimus zijn veilig en voor kinderen aansprekend ingericht.  
- Het binnenklimaat en de hygiëne in de klaslokalen is op peil.  
- Alle scholen zijn zuinig met energie en gericht op duurzaamheid.  

 
Optimus heeft een evenwichtig scholenbestand:  

- De multifunctionele accommodaties zijn geëvalueerd en er zijn verbeteracties 
voorgesteld. 

- Optimus ontwikkelt een adequaat en strategisch huisvestingsbeleid.  
 
5.2 Huisvesting Kindlandschap de Eiber 
 
Toekomstbestendige huisvesting 
Onze scholen zijn lang geleden gebouwd. Dit vraagt meer onderhoud en dit brengt hogere kosten 
met zich mee. Tevens zijn de scholen groot en is er sprake van leegstand.  
Voor deze extra vierkante meters krijgen wij geen overheidsfinanciering. De uitdaging waar wij 
voor staan is hoe wij toekomstbestendig onderwijs gaan vormgeven. Er is een adviesrapport 
opgesteld door Penta Rho. Deze is besproken door MR-en, College van Bestuur van Optimus en 
directie. Het college van Bestuur neemt ruim de tijd om een zorgvuldig besluit te nemen waarbij 
input adviesrapport en aanvullingen MR-en worden meegenomen. 
 
Situatie Klim Op  
De Klim Op is gevestigd in een gebouw uit 1952. Met de middelen voor onderwijskundige 
vernieuwingen is een aantal jaren geleden aan de voorkant van het gebouw een uitbouw 
gerealiseerd. Het gebouw kent een gangenstructuur en voldoet daarmee functioneel niet aan de 
wensen en eisen voor hedendaags onderwijs (o.a. open, transparant en leerpleinen).  

In het gebouw is meer vierkante meter beschikbaar dan waar de school bekostiging voor krijgt. 
Twee ruimtes worden verhuurd aan AVEM kinderopvang. Er is verder capaciteit voor 6 groepen. 
De zolderruimte is niet geschikt om te gebruiken voor klaslokaal. In deze ruimte is de orthotheek 
van de Eiber gevestigd.   

In januari 2017 is een conditiemeting uitgevoerd en een meerjarenonderhoudsplan opgesteld 
voor de school. De komende twintig jaar moet behoorlijk geïnvesteerd worden in onderhoud aan 
het gebouw. Het is op het moment onduidelijk of Optimus deze investeringen wil/kan doen.  

Het plein past bij de grote van de school en haar kindpartners. In 2018 is het plein vergroent en 
meer geschikt gemaakt voor kinderen van 2-5 jaar. Kinderen kunnen tussen het groen spelen en 
ook groeneducatie is mogelijk gemaakt. Het plein heeft uitdagende speeltoestellen, een struinpad 
en een waterpomp. Voor de nieuwe pannakooi mogen we gebruik maken van grond van Brabant 
Zorg. Het plein is semi-openbaar. Een werkgroep beheert het plein en zorgt voor periodiek klein 
onderhoud.  

Situatie de Linde  
De Linde is gevestigd in een gebouw uit 1967. In 1974 is aan de rechterzijde een stuk 
aangebouwd. Het gebouw kent een gangenstructuur en voldoet daarmee functioneel niet aan de 
wensen en eisen voor hedendaags onderwijs (o.a. open, transparant en leerpleinen). Er zijn 
daarom in de zomer van 2019 aanpassingen gedaan om aantrekkelijkheid te vergroten en ruimtes 
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meer met elkaar te verbinden, betere zichtlijnen te creëren, functioneler in te richten, zodat 
unitonderwijs beter vormgegeven kan worden. 

In het gebouw is meer vierkante meter beschikbaar dan waar de school bekostiging voor krijgt. 
Het is gebleken dat leegstaande lokalen niet te verhuren zijn. Een lokaal is op het moment 
afgesloten en valt buiten schoonmaakprogramma. Echter we hebben de wens van deze ruimte 
een beweeg-/theaterlokaal te maken.  

In januari 2017 is een conditiemeting uitgevoerd en een meerjarenonderhoudsplan opgesteld 
voor de school. De komende twintig jaar moet fors geïnvesteerd worden in onderhoud aan het 
gebouw. Het is op het moment onduidelijk of Optimus deze investeringen wil/kan doen. 

De schoolpleinen zijn zeer gedateerd en behoeven groot onderhoud en vervanging 
speeltoestellen. Er is hiervoor een ontwerp opgesteld. De kosten zijn dermate hoog dat realisatie 
met arbeidshulp ouders en fondsenwerving noodzakelijk is. Streven is om voorplein semi-
openbaar te maken. Hiervoor zal een overeenkomst met de gemeente moeten worden opgesteld. 

Situatie Sint Lambertus  
De Sint Lambertus is gevestigd in een gebouw uit 1955. Het gebouw kent een gangenstructuur 
en voldoet daarmee functioneel niet aan de wensen en eisen voor hedendaags onderwijs (o.a. 
open, transparant en leerpleinen).  

In het gebouw is meer vierkante meter beschikbaar dan waar de school bekostiging voor krijgt. 
Er is 1 extra lokaal. Dit lokaal wordt gebruikt om zelfstandig te werken, voor RT en overblijf. Het 
is mogelijk met extra investering van deze ruimte meer een open leerplein te maken, zodat deze 
functioneler ingezet kan worden binnen het onderwijskundige concept. 

In januari 2017 is een conditiemeting uitgevoerd en een meerjarenonderhoudsplan opgesteld 
voor de school. De komende twintig jaar moet fors geïnvesteerd worden in onderhoud aan het 
gebouw. Het is op het moment onduidelijk of Optimus deze investeringen wil/kan doen. 

De pleinen zijn heel groot en in de laatste jaren flink opgeknapt. Kinderen kunnen tussen het 
groen spelen en ook groeneducatie is mogelijk gemaakt. De school beschikt over nieuwe 
speeltoestellen, een blotenvoetenpad en een ontdektuin “Het natuurrijk”. Er is in het nieuwe 
ontwerp verbinding ontstaan met het gemeenschapshuis de Haar. Het voorplein is semi-
openbaar. Ouders beheren de pleinen en zorgen voor periodiek klein onderhoud. De gemeente 
is verantwoordelijk voor o.a. de keuringen. 

5.3 Financiën 
Bij het opstellen van de begroting worden teamleden en MR-en betrokken. De directie is 
eindverantwoordelijk voor een deugdelijke begroting. De begroting is taakstellend en hier mag 
niet van worden afgeweken. De directie monitort uitgaven en bespreekt kwartaalrapportages met 
het administratiekantoor. We staan voor de uitdaging om de materiele en personele begroting 
meer in balans te krijgen. Nu moet vanwege te korten de materiele begroting aangevuld worden 
met personele middelen.  
Extra middelen voor werkdrukverlichting zijn ingezet voor aanstelling onderwijsassistent. 
Daarnaast ontvangt de Eiber geld om kansenongelijkheid te bestrijden (NT2-
neveninstroomsubsidie-muziekimpuls-weging/impulsgebied). 
Ook Optimus investeert extra middelen in onze kleine scholen om bekostiging rond te krijgen. 
De komende jaren vraagt voor het leermiddelenpakket geen grote investeringen. Er zal echter 
goed bekeken moeten worden hoe de scholen de oplopende kosten voor ICT-software en licenties 
kunnen dempen. 
De inrichting van de scholen vraagt nog wel vervangingsinvesteringen. Zoals bijvoorbeeld 
meubilair dat past binnen het onderwijskundig concept. 
Door de nauwe samenwerking tussen de scholen kunnen we ook kosten drukken. We maken 
efficiënter gebruik van middelen door uitwisselen en delen van materialen en personele inzet. 
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Omgaan met sponsorgelden 
Optimus volgt het landelijk convenant “Scholen voor primair en voortgezet onderwijs sponsoring” 
dat in 2019 is verlengd tot eind 2019. Na evaluatie zal dit convenant waarschijnlijk in 2020 
vernieuwd worden. 
 
In dit landelijk convenant hebben 11 partijen, waaronder de Nederlandse staat, de 
besturenorganisaties po en vo en de werknemer- en werkgeversorganisaties vastgelegd binnen 
welke kaders sponsoring van scholen kan plaatsvinden. 
 
De meeste belangrijke punten uit het convenant betreffen: 
Sponsoring in het onderwijs moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige 
taak en doelstelling van de school. Er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke of 
lichamelijke gesteldheid en ontwikkeling van leerlingen. 
Sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen. De sponsor mag 
geen voordeel trekken uit onkunde of goedgelovigheid van leerlingen.  
Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de 
onafhankelijkheid van het onderwijs, de scholen en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen. 
Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud beïnvloeden, dan wel in strijd zijn met het 
onderwijsaanbod en de door de school en het schoolbestuur aan het onderwijs gestelde 
kwalitatieve eisen.  
De continuïteit van het onderwijs mag niet in gevaar komen doordat op enig moment 
sponsormiddelen wegvallen. 
 
De (gehele) medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht wanneer de school een 
sponsorovereenkomst wil aangaan.  
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6 De ambities op een rij  
 
 
Ambities schooljaar 2019-2020 
 
 
 

Planning 
 

 

 
Uitvoering 

 

 
Monitoring 

 

 
Aanpassing & 
verantwoording 

 
Focus op lezen 

 
Nieuwe methode VTL Implementatie Estafette 3 De taalcoordinator legt 

klassenbezoek  
Afspraken worden op 
genomen in kwaliteitskaart 

Versterken woordenschat- 
onderwijs 
 

Gebruik woordmuur 
 
Didaktiek Verhallen 
 
Thema woorden uit WAK 
lijst 
 
Woorden uit extra teksten 
Begrijpend lezen  

PLG’s Schoolnorm/-afspraken 
vastleggen in Taalbeleid 
 

Begrijpend lezen Traject van 7 team-
bijeenkomsten o.b.v. 
Expertis 

2 observatierondes door 
extern deskundige en 
taalcoördinator. 

 

Redzaamheidslezen 3 Bijeenkomsten (PLG) Lk 
groep 3 en 4 ervaringen 
+voortgang 
redzaamheidslezen 

PLG 3-4  

Leesbevordering Inplannen 
leesbevorderings- 
werkvormen in 
afstemming met taal- en 
leesmethodes 
  
Voorlezen! 
 
Aanbod goede lezers 

Scrumsessies  

Interventies: Bouw! En 
Bereslim 

Vroegtijdig signaleren 
moeilijkheden beginnende 
geletterdheid 
 
Starten februari BOUW! 
groep 2  
  
Voortzetten BOUW! groep 
3/4.  
  
Inzetten Bereslim start 
schooljaar groep 1 en 2 

Taalcoördinator  

Technisch lezen Leesanalyse maken  + 
diagnostisch gesprek 
zwakke lezers 
  
Ik doelen + aanpak 

Intern begeleider   

 
Rekenen 

  
Borging 
 

Vaststellen rekenbeleid Rekenspecialist Presentatie PTV 

Meten, tijd en geld Doelen uit methode liften 
en meer nadruk geven.  
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Werken met concreet 
materiaal. 
Opnemen op doelenmuur. 

Doelgericht inoefenen -Met sprongen vooruit 
-Werken aan 
portfoliodoelen 
-Automatisering 
(doelenmuur) 
-Dagelijks 5 minuten 
automatiseren 

  

Diagnostisch onderzoek -rekengesprek    n.a.v. 
een toets 
-Om vast te stellen op 
welk niveau  de leerling 
rekent kan een RD4 
onderzoek gedaan worden 
door de rekencoördinator   

  
 
 

Snappet Pilot Adaptief inrichten van 
het rekenonderwijs 
middels de software van 
Snappet 

PLG Snappet 
6-8 KM 
7-8 LH 
4-8 LM 

Advies aan team 

Eigenaarschap (socialisatie en persoonsvorming) 
Keuzes maken – 
prioriteiten stellen –  
Doel bepalen 

Instructie 
 
Leerstof 

Vooraf toetsen 
 
doelengesprek  

 

Doelenmuur Doorgaande lijn  PLG’s 
Flowteam 

 

Portfolio Doorgaande lijn PLG’s 
Flowteam 

 

Betrokkenheid 3 hoekgesprekken school-
ouder-kind 

PLG’s  
Flowteam 

Afspraken maken 

Huiswerk-thuiswerk Visie beschrijven PLG’s Besluit tijdens PTV – 
opnemen in schoolgids 

Leren en lesgeven met ICT 
Prowise -Minimaal zilver halen 

Interne scholing op 
maandag 
-Lessen maken rondom 
thema’s 

I-coach  

G Suite /  Aerobe 
(groep 3 t/m 8) 

Optimaliseren gebruik 
omgeving groep 3 t/m 8 

PLG 7-8 
I-coach 

ICT ‘Leerlijn/ programma” 
 

Classroom Inzet bij Project groep 7-8 
(incl Hangouts) 
Inzet bij Peergroup 

PLG 7-8 
 
IB-er – WG HB 

ICT ‘Leerlijn/ programma”  

ICT in de onderbouw 
(groep 1-2-3) 

Optimaliseren gebruik iPad 
Optimaliseren gebruik 
overig ICT zoals Beebot, 
Digibord, Kiene Kl. e.d. 

PLG 1-2 
 
 
Observatie I-coach 

 

Office 365 Scholing op aanvraag Meting voortgang  
Mediawijsheid Minimaal 4 lessen  

Nationaal Media-paspoort 
geven gekoppeld aan VS. 

 Studiedag 4 mei 
besluitvorming 

Brede talentvorming 
Muziek Deskundigheidsbevor-

dering middels het samen 
voorbereiden en geven 
van ‘DUO’lessen (lkr-
vakdocent) 

Vakdocent  

Thematisch werken -Verbinden van 
vakgebieden middels 
thema. 
-Ontwikkelen thematisch 
curriculum 
-ICT-vaardigheden 
uitbreiden  

PLG’s  
 
 
 
 
(‘leerlijn/programma’ van 
diverse tools opstellen) 

Onderzoekend leren -W&T 0-meting 
-Onderzoekend leren 
verder ontwikkelen bij 
thematische aanpak. 
-ICT-vaardigheden 
uitbreiden  

-PG Optimus 
-PLG 
 
 
-PLG 

Ervaring met diverse tools 
in 2017 ontwikkelt door 
designteam 
(‘leerlijn/programma’ van 
diverse tools opstellen) 
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Betekenisvol leren -Lokaal erfgoed subsidie 
met culturele partners 
samen lokaal erfgoed 
curriculum ontwerpen. 
-NME- integreren extern 
aanbod in schoolbrede 
thema’s. 
Groeneducatie pleinen 
-KUCU - integreren extern 
aanbod in schoolbrede 
thema’s.  
-Excursies - meer buiten 
de school leren 

-Zie plannings-overzichten  

Afstemmen op onderwijsbehoefte 
Executieve functies - Zelfreflectie en 

referentiekader. 
- Signaleren en dieper 
kijken  
- Koppel theorie aan 
praktijk  
- Interveniëren: werk 
doelgericht en zoom in op 
1 executieve functie. Pak 
deze op groepsniveau 
en/of op leerlingniveau 
aan.   
- Bewust omgaan met het 
aanpassen van de 
omgeving en het aanleren 
van gedrag. Hierbij ook 
het ABC-model (Accident 
Behaviour Consequence) 
nagaan.  
- Delen van kennis met 
bovenbouwleerlingen, 
ouders, collega’s.  
- Professionaliseren door 
het koppelen van (nieuwe) 
kennis aan de dagelijkse 
praktijk 

3 Studiemiddagen 
-groepsbespreking 
-Intervisie 
-consultatieve Bespreking 

 

Werken met kwalitatieve 
doelen (allignment) 
(zie ook eigenaarschap) 

Schooldoelenformulier en 
groepsdoelenformulier 

Expertteam  

Formatieve assesment Eind- en 
middenopbrengsten data 
duiden-doelen-doen 

Expertteam  
Twee intervisie en CB’s 
volgens zelfde stappen om 
ook tussentijds te oefenen. 

 

Uitdaging 
 
 

Vaststellen aanbod-
curriculum voor de meer- 
en hoogbegaafde leerling 
Ev. Orthotheek uitbreiden 

WG HB  
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Ambities schooljaar 2020-2021 
 
 

 
 
Planning 
 

 

 
 
 
Uitvoering 

 

 
 
 
Monitoring 

 

 
 
 
Aanpassing & 
verantwoording 

Focus op lezen 
Voorlezen en 
leesbevordering 
 

Inspiratiesessies – in 
klassenpraktijk extra focus 
op leesbevorderings-
activiteiten 

PLG – Taalcoördinator Taalleesbeleid aanpassen 

Woordenschat 
 

Update didactiek – 
evidence informed 

Klassenbezoeken met 
kijkwijzer  

Taalleesbeleid aanpassen 

Brede talentvorming 
Muziek leerlijn/methodiek Beat-it / vakdocent  
Betekenisvol leren Ontwikkelen curriculum 

Lokaal erfgoed 
Werkgroep o.l.v. Muzelinck  

Onderzoekend leren Didactiek en lesmodellen Procesmonitoring tijdens 
ontwikkeltraject (scrum) 

 

Leren en lesgeven met ICT 
Google classroom 
 

Flipping the classroom Presenteren aan elkaar  

Leerkrachtvaardigheden Scholing - coaching Teamfoto van ICT 
competenties 

Iedereen heeft zilver 
bereikt op office en 
Prowise, en G-suite min. 
startend t/m gr. 6 en zilver 
gr.7/8 
 

Personeelsbeleid 
Didactisch handelen Meting Externen Vanuit data en 

flowgesprekken 
leerarrangementen 
samenstellen 
EDI team vormen 

Afstemmen op onderwijsbehoefte 
Versterken adaptief 
vermogen 
 

Vervolg leertraject 
executieve functies 

  

Flexibilisering organisatie / 
werken met leerlijnen 
 

PLG 
Scrumsessies 

 

Klein en groot probleem 
gedrag 

Eenduidige afspraken hoe 
hiermee om te gaan 

  

Pilot Snappet Evaluatie pilot snappet 
 

Piloteers Snappet 
 

Advies aan team en team 
besluit vervolg 
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Ambities schooljaar 2021-2022 
 
 

 
 
Planning 
 

 

 
 
 
Uitvoering 

 

 
 
 
Monitoring 

 

 
 
 
Aanpassing & 
verantwoording 

Focus op lezen 
Leren begrijpelijk te 
schrijven 

Updaten didactiek – 
evidence informed 

Taalcoördinator 
PLG 

Afspraken vastleggen 
 

Brede talentvorming 
Drama Leerlijn/aanschaf 

methodiek 
Feedback van expert  

 
Onderzoekend leren/ leren 
en lesgeven met ICT 

Computational thinking I-coach Afspraken vastleggen 
Leerlijn mediawijsheid  Afspraken vastleggen 

Betekenisvol leren Ontwikkelen curriculum 
Lokaal erfgoed 

Werkgroep o.l.v. Muzelinck Verantwoording subsidie 

Visie op leren 
Visietraject Herijken visie op leren  Meerdere 

teambijeenkomsten 
personeel en stakeholders 

 
Herijken visie op 
organisatie 

 

Beschrijven  Visie document 
Personeelsbeleid 

Didactisch handelen Leerarrangementen EDI team 
Scrumsessies 
Klassenbezoeken 
Flowgesprekken 

Norm herijken 

Afstemmen op onderwijsbehoefte 
Versterken adaptief 
vermogen 

Flexibilisering organisatie / 
werken met leerlijnen 
Vervolg snappet? 

Scrumsessies 
 
Piloteers snappet 
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Ambities schooljaar 2022-2023 
 
 

 
 
Planning 
 

 

 
 
 
Uitvoering 

 

 
 
 
Monitoring 

 

 
 
 
Aanpassing & 
verantwoording 

Basisvorming 
Spelling Updaten didactiek – 

evidende informed 
Klassenbezoeken met 
kijkwijzer 

Kwaliteitskaart 
 

Vreedzame school 
 

Evaluatie  Meting klassenbezoeken Pedagogisch beleid 
evalueren 

Rekenmethodiek 
 

Leerlijn/aanschaf 
methodiek/Snappet? 

Rekencoördinator  
Piloteers Snappet  

 

Personeelsbeleid 
Didactisch handelen Leerarrangementen EDI team 

Scrumsessies 
Klassenbezoeken 
Flowgesprekken 

Norm herijken 

Brede talentvorming 
Versterken beeldende 
vorming 

Focus op domein media   

 
  


