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Inleiding 

 

Doel schoolplan 

Dit schoolplan is het beleidsdocument voor de schoolplanperiode 2019-2023. 

 

Het is opgesteld binnen de kaders van het strategisch beleidsplan van ons bestuur Stichting Kalisto, 

welke is samengevat in hoofdstuk 1. Hoofdstuk 2 gaat over het onderwijs op KBs De Heeswijk en 

hoe we dat verder willen ontwikkelen in de periode van 2019-2023. Dit hoofdstuk is vertaald naar 

een ‘schoolplan op 1 A4’, dat ons helpt om onze richting en focus scherp te houden. Dit plan is 

terug te vinden als bijlage.  

In hoofdstuk 3 beschrijven we de wijze waarop wij invulling geven aan voorschriften die de Inspec-

tie heeft gesteld. Hoofdstuk 4 beschrijft ons personeelsbeleid. Onze kwaliteitszorg wordt beschre-

ven in hoofdstuk 5. 

Het schoolplan wil elke belanghebbende duidelijkheid geven over wat we willen bereiken met het 

onderwijs op deze school en hoe we dat dagelijks vorm zullen geven. 

 

Totstandkoming 

We hebben als team de missie en visie herijkt, onze doelen voor 2023 geformuleerd en de strate-

gieën geselecteerd waarmee we onze visie in de jaren 2019 tot 2023 willen realiseren.  

 

Daarnaast zijn gegevens verzameld, die duidelijk maakten, welke positie de school aan het eind van 

de vorige schoolplanperiode innam op de verschillende beleidsterreinen. Daarbij is gebruik ge-

maakt van de volgende gegevens: 

- De evaluatie van het schoolplan 2015-2019 van de school. 

- De meest recente inspectierapporten. 

- Tevredenheidsmetingen van ouders, leerlingen en medewerkers. 

- De jaarlijkse evaluaties van de actieplannen. 

- Analyse van de opbrengsten en/of resultaten van methodeonafhankelijke toetsen. 

- Omgevingsanalyse, die aangeeft hoe de school gewaardeerd wordt in de wijk en de sa-

menwerking met de daar aanwezige instanties en instellingen. 

 

De analyse van deze gegevens, samen met onze missie en visie heeft geresulteerd in een aantal 

strategieën, die voor ons team leidend en richtinggevend zijn voor de beoogde concrete doelen. 

 

Het schoolteam stelt zich onder leiding van de directie verantwoordelijk voor de uitvoering van dit 

schoolplan in de komende vier jaar. 
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Het bevoegd gezag stelt zich door middel van de akkoordverklaring verantwoordelijk voor het on-

dersteunen en bewaken van hetgeen in het schoolplan is beschreven. 

Het bevoegd gezag stelt zich garant voor het gericht inzetten van middelen voor het ondersteunen 

van dit schoolplan. 

De directie stelt het schoolbestuur jaarlijks op de hoogte van de bereikte doelen door de halfjaar-

lijkse Kwaliteits- en Voortgangsgesprekken. Daarin worden nieuwe resultaatgerichte afspraken ge-

maakt en wordt teruggekeken naar gerealiseerde plannen doelen en acties.   

 

Samenhang met andere documenten 

De schoolgidsen in de periode 2019-2023 worden samengesteld op basis van de inhouden van het 

schoolplan. 

In dit schoolplan verwijzen we naar de volgende documenten, die aanwezig zijn op onze school: 

- Strategisch Meerjarenbeleidsplan 2019-20123 van Kalisto: Passie voor leren 

- Integraal personeelsbeleidsplan 

- Schoolgids 2019-2020 

- Schoolondersteuningsprofiel 

- Schoolondersteuningsplan   

- Ondersteuningsplan samenwerkingsverband 

- Beleidsplan hoogbegaafdheid 

- Kwaliteitskaarten 

- Verslagen kwaliteitsgesprekken 
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Judith van Beest, Voorzitter van de MR. 

 

 

……………………………………………………… 

 

 

 

 

Het schoolplan is vastgesteld door het bestuur van de school d.d. … 

 

 

 

 

Rien van Wijngaarden, Interim voorzitter van het bestuur van Kalisto Boeiend Basisonderwijs 

 

 

 

 

 

 

 



7    

          

1. Uitgangspunten van het bestuur 

 

1.1. Inleiding 

In nauwe samenspraak met alle schooldirecties heeft het bestuur voor de periode 2019-2023 het 

Kalisto-brede MeerJarenBeleidsPlan (MJBP) ontwikkeld. Het MJBP schetst de ambities die alle scho-

len met elkaar delen.  

De scholen gebruiken dit MJBP als basis voor hun eigen schoolplannen voor de komende 4 jaren. 

Het MJBP helpt de scholen bij het bepalen van hun koers en het aanbrengen van focus. Het MJBP 

geeft dus richting, is een kader maar biedt ook ruimte aan de scholen voor eigen invulling.  

De GMR (Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad) heeft een positief advies gegeven over het 

MJBP 2019-2023. 

Hetgeen hierna volgt zijn de essenties van het geformuleerde beleid. 

 

1.2. De missie  

Onze leerlingen zijn de burgers die straks de samenleving mede vormgeven. Daarom willen we dat 

zij na hun schooltijd zelfbewust en vol zelfvertrouwen de wereld instappen en volwaardig mee kun-

nen doen. Dat betekent dat zij creatief en op eigen wijze hun leven richting geven. Belangrijk daar-

bij zijn zelfstandigheid, veerkracht, initiatief nemen, verantwoordelijkheid dragen, zelfreflectie en 

actief meedoen. 

Onze missie voor onze leerlingen is daarom:  

• Leerlingen kunnen zijn en mogen worden wie ze zijn: elke leerling ontdekt en ontwikkelt 

zijn/haar unieke potentieel en talenten.  

• Leerlingen kunnen mede-eigenaarschap nemen over hun leven en volwaardig deelnemen 

én bijdragen aan de huidige en toekomstige samenleving. 

 

 

1.3. De visie  

Deze missie vertalen we in vier fundamentele elementen, die de basis vormen voor ons onderwijs.  

a. Leerlingen leren actief  

We gaan voor blijvende verwondering en inspiratie: Boeiend Basisonderwijs! Daarom bie-

den onze scholen een pedagogisch-didactisch rijke leeromgeving die de leerlingen boeit 

en zorgt voor goede resultaten. We stimuleren creatief denkvermogen, zodat leerlingen 

ook buiten bestaande paden kunnen denken en handelen. Dat leidt tot een brede per-

soonsontwikkeling en tot het zelfstandig kunnen oplossen van vragen. Op deze wijze ver-

werven kinderen functionele kennis en vaardigheden die nodig zijn in de snel veranderen-

de maatschappij. Ook dankzij een goede samenwerking met ouders zorgen we voor een 

optimaal leerklimaat. 

b. Leerlingen ontwikkelen hun talenten  

De Kalisto-scholen zorgen dat leerlingen hun eigen talenten kunnen verkennen, erkennen, 
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ontwikkelen en inzetten. We stimuleren groei en ontwikkeling vanuit een growth-mindset 

(de eigen overtuiging dat je kunt leren en jezelf kunt ontwikkelen) en spreken hoge ver-

wachtingen uit naar leerlingen. Zelfstandigheid van en zelfvertrouwen bij de leerlingen zijn 

niet alleen een belangrijk doel van onze aanpak, maar ook een middel om te komen tot 

weerbaarheid en doorzettingsvermogen. Zo leggen we een goede basis voor de motivatie 

tot levenslange, persoonlijke ontwikkeling. 

c. Leerlingen en leraren nemen hun verantwoordelijkheid 

In ons onderwijs zijn samenwerking en verbondenheid essentieel. Samen werken en leren 

binnen en buiten de school zijn daarom belangrijke uitgangspunten. Ook bevorderen we, 

mede vanuit onze christelijke identiteit, dat kinderen en volwassenen zich verbonden voe-

len met de wereld. Zorg voor duurzaamheid, sociaal bewustzijn, solidariteit en onbaatzuch-

tigheid zijn belangrijke waarden.  

Kalisto wil een goede werkgever zijn en zorgt voor een stimulerend personeelsbeleid ge-

richt op duurzame professionalisering. Medewerkers stellen hun bezieling, passie en vak-

manschap ten dienste van ons onderwijs. Zij zijn er zelf op gericht hun kwaliteiten continu 

te ontwikkelen, te verbeteren en in te zetten binnen de gehele organisatie. Zij doen dit me-

de op basis van wetenschappelijke inzichten. 

d. Onze scholen zijn betekenisvol voor de omgeving 

De Kalisto-scholen leveren actief een positieve bijdrage aan hun omgeving en aan een 

duurzame wereld. De scholen vervullen een belangrijke maatschappelijke functie en span-

nen zich in het gemeenschapsgevoel te vergroten. Samen willen we het verschil maken 

voor onze naaste(n), onze leefomgeving en onze aarde.  

Leerlingen hebben behoefte aan continuïteit en zo min mogelijk drempels in hun school-

loopbaan. Daarom willen we de samenwerking met de ketenpartners (bijvoorbeeld kinder-

opvang en voortgezet onderwijs) verbeteren en samen met hen zorgen voor een ononder-

broken ontwikkelingslijn van 2 tot 18 jaar.  

 

 

 

1.4. Strategische keuzes 

 

Om te zien of we op de goede weg zijn, hebben we de volgende vragen gesteld: 

• Hoe kijken we als leerkracht, schoolleider en bestuurder naar onze organisatie? 

• Hoe kijken (externe) belanghebbenden naar Kalisto? 

• En welke ontwikkelingen (bijvoorbeeld maatschappelijk en technologisch) hebben invloed 

op ons onderwijs? 

 

1.4.1 Belangrijkste inzichten: 

• Onze scholen hebben - binnen het Kalisto-kader – vrijheid om het onderwijs vorm te geven; 

dat wordt gewaardeerd door onze eigen mensen en door onze omgeving. Dat geldt met name 
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ook voor de kwaliteit van de kernvakken, talentontwikkeling van leerlingen en het meegeven van 

maatschappelijke verantwoordelijkheid. Onderzoekend leren en 21e eeuwse vaardigheden vinden 

wij en anderen van groot belang voor de ontwikkeling van kinderen. Aandachtspunten zijn verder 

het uitbouwen van het zelfsturend vermogen van leerlingen, passend onderwijs, duurzaamheid 

en techniek. 

• De kwaliteit van ons onderwijs is in zijn algemeenheid hoog, we moeten er wel scherp op zijn 

dat dit zo blijft en dat we onze doelen blijven halen. We moeten waakzaam blijven als het gaat 

om de toename van segregatie en leerlingen met onderwijsachterstanden.  

• Kalisto investeert intensief in de kwaliteit van haar medewerkers; aandachtspunten zijn on-

der andere de interne mobiliteit en de krapte op de arbeidsmarkt. Vooral dat laatste vraagt om 

innovatieve oplossingen. De kennisdeling binnen en tussen Kalisto-scholen willen we intensive-

ren. 

• De samenwerking met de ketenpartners (opvang en voortgezet onderwijs) willen we ver-

sterken, zeker als het gaat om de vorming van integrale kindcentra en de doorlopende leerlijn 

po-vo. Ook in de samenwerking met hoger onderwijs en bedrijfsleven liggen kansen om ons on-

derwijs beter en meer toekomstgericht te maken.   

• Het is belangrijk dat we voldoende tijd nemen en geven om vernieuwingen uit te denken, 

uit te werken én uit te voeren en vast te houden.  

• Onze manier van onderwijs geven vraagt om goede en passende huisvesting. 

 

1.4.2 Onze doelen voor de komende jaren 

Op Kalisto-niveau is voor de komende jaren een aantal doelen vastgesteld. Deze doelen zijn onder-

verdeeld in vier domeinen:  

1. Ons onderwijs: optimale ontwikkeling van al onze leerlingen. 

2. Onze mensen: continue professionalisering, van kapitaal belang. 

3. Onze zichtbaarheid: marktgericht met een sterk profiel. 

4. Ontzorging: scholen duurzaam ontzorgd. 

 

Om te kunnen meten of de doelen zijn behaald, hebben we succesindicatoren beschreven. Op basis 

van deze succesindicatoren geven de scholen in het eigen schoolplan 2019-2023 invulling aan het 

gezamenlijke Kalisto-beleid. Elke school stelt doelen vast waarmee zij de komende jaren aan de 

slag gaat. Zij beantwoordt daarmee de vragen WHY (waarom doen we dit?), HOW (hoe gaan we 

het doen?) en WHAT (wat gaan we doen?) op schoolniveau.  
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2. De opdracht van onze school 

 

2.1.  Inleiding 

Dit hoofdstuk is dragend voor ons werk in de komende schoolplanperiode. We verantwoorden hier 

vanuit welke opvattingen ons onderwijs verzorgd wordt. Deze opvattingen zijn gebaseerd op de 

visie van het  schoolteam en de conclusies die we als schoolteam getrokken hebben uit de verza-

melde gegevens. Dit alles binnen de kaders van het door het bestuur vastgesteld strategisch beleid. 

Daarnaast is een interne en externe analyse van onze school uitgevoerd. Dat heeft geresulteerd in 

een aantal sterke en zwakke kanten van onze organisatie en kansen en bedreigingen in de nabije 

toekomst.  

Al deze gegevens samen zijn gebruikt om de meest passende strategieën te kiezen voor de ko-

mende vier jaar.  

 

2.2  Onze missie 

 

Leerlingen en leerkrachten zijn op school om samen te leren en te leven.  

We streven samen met ouders naar leerlingen, die in hun eigen vertrouwde omgeving worden 

voorbereid op hun toekomst.    

Je mag zijn en worden wie je bent en we hebben oog voor elkaar. 

 

 

 

2.3.  Onze visie 

In onze visie geven we aan hoe we ons onderwijs willen vormgeven. De beschreven uitgangspunten 

beschouwen we als kwaliteitscriteria waaraan we ons onderwijs in de komende periode willen toet-

sen. 

 

We dagen uit tot actief leren en creëren daarvoor een rijke leeromgeving waarin we samenwer-

ken.  

We richten ons op het ontwikkelen van eigenaarschap, flexibiliteit en creatief denken en stimuleren 

kinderen zo hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. 
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2.4. Interne en externe analyse 

De belangrijkste factoren van de interne analyse: 

Sterke punten van onze school “Zwakke” of ontwikkelpunten van onze 

school 

1 Een kleine herkenbare school 1 Een strakke organisatie kwaliteitszorg 

2 Een positief en flexibel team 2 Elkaars kwaliteiten optimaal benutten 

3 Een meer- en hoogbegaafdenbeleid 3 Het borgen van afspraken (coördinatoren) 

4 De uitstraling door activiteiten 4 De juiste balans in familiaire en professionele 

cultuur 

 

De belangrijkste factoren (waar we geen invloed op hebben) van de externe analyse: 

Kans voor onze school Bedreiging voor onze school 

1 De ligging van de school in Montfoort 1 Het lerarentekort en de invullingen van ver-

vangingen 

2 Een nieuw gebouw klaar voor eigentijds on-

derwijs  

2 De werkdruk op het zittend personeel dat 

bovenstaand met zich mee brengt 

3 Betaalbare woningen voor starters 3 De nieuwbouw van andere basisscholen in de 

buurt 

 

Met deze analyse hebben we de positie van de school vastgesteld. Met deze gegevens kunnen we 

beleid uitstippelen voor de komende jaren. Hoe kunnen we onze sterke kanten benutten om de 

bedreigingen het hoofd te bieden. 

Samen ons onderwijs zo inrichten, zodat talent-

ontwikkeling, ontdekkend leren en eigenaar-

schap van leerlingen gewaarborgd zijn. 

De positieve instelling van het team en de klein-

schaligheid trekt nieuwe collega ’s aan. Zo kun-

nen we het tekort aan leerkrachten mogelijk 

keren. 

Het nieuwe gebouw geeft alle ruimte voor sa-

menwerken en leren. 

Door het vergroten van onze professionaliteit en 

versterken van de onderwijsontwikkeling kunnen 

we onze voorsprong op de nieuwbouw vasthou-

den.  
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Conclusie: 

 

• De kleinschaligheid, goede naam en de ligging van de school zorgen voor toestroom van 

leerlingen. 

• Deze toestroom kunnen we vasthouden als we ons onderwijs uitdagend en boeiend hou-

den. 

• Wanneer we als team elkaars talenten benutten en versterken, leidt dit tot beter onderwijs 

en goede opbrengsten bij de leerlingen. 

• We zijn aantrekkelijk voor nieuwe collega ’s als we een prettige en professionele houding 

uitstralen. Een werkplek waar het gemeengoed is om er te zijn voor elkaar.  

• Naast goed onderwijs zijn we ook herkenbaar door eigen activiteiten en betrokkenheid bij 

maatschappelijke en culturele activiteiten in Montfoort. 

 

 

2.5 Vertaling van onze visie naar een kwalitatief doel voor 2019-2023  

Kijkend naar de vier domeinen zoals deze genoemd zijn in Hoofdstuk 1 en in het MJBP van Kalisto, 

werkt KBs De Heeswijk binnen deze domeinen aan de volgende vijf doelen:  

 

Ons onderwijs: optimale ontwikkeling van al onze leerlingen. 

• Leerlingen komen tot actief leren en goede prestaties vanuit vertrouwen, competentie en 

uitdaging. Door het stellen van hoge verwachtingen, het analyseren van opbrengsten en 

zo nodig bijstellen van te bereiken doelen, waarborgen  we de kwaliteit van ons onderwijs. 

• Kinderen die gelukkig zijn komen tot betere ontwikkeling van hun talenten. Kinderen die 

vroeg leren over persoonlijk leiderschap, de kracht van gedachten en de maakbaarheid 

van geluk hebben een positiever beeld van zichzelf en de wereld om hen heen. Door in-

voering van de methode “De Gelukskoffer” willen we kinderen helpen zich deze grond-

houding eigen te maken. 

• Kinderen krijgen een duidelijk beeld van hun eigen ontwikkeling door reflectie op hun 

werk. Door de invoering van weektaken en daarna invoering van portfolio ’s kunnen de 

leerlingen laten zien wat zij geleerd en gepresteerd hebben.  

• Door de gemaakte keus voor geïntegreerd zaakvakkenonderwijs (Vier Keer Wijzer) realise-

ren we dat de leerling een actieve leerhouding heeft en/of ontwikkelt. Grondlegger hierbij 

zijn de uitgangspunten van meervoudige intelligentie die de leerlingen keuzes biedt en in-

zicht geeft in mogelijkheden en talenten. De leerling is steeds meer mede-eigenaar van 

het eigen leerproces. Er wordt uitgegaan van vastgestelde en eigen leervragen. Er wordt 

geleerd vanuit de leerlijnen. De leerlingen krijgen meer verantwoordelijkheid voor het pro-

ces en het product. Leerkrachten begeleiden, coachen en bieden leerstof vanuit een bere-

deneerd aanbod. 

• We willen dat onze leerlingen op de meest eigentijdse manier leren rekenen, optimaal af-

gestemd op hun eigen mogelijkheden. Om dit te bereiken voeren we de methode Wereld 

In Getallen gefaseerd in. Door de gepersonaliseerde opdrachten worden de leerlingen op-
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timaal op eigen niveau benaderd en uitgedaagd. 

• Talentontwikkeling geldt voor ieder kind. Extra aandacht hebben we voor de kinderen die 

hierbij specifieke uitdaging nodig hebben. De projectgroep geeft deze leerlingen de mo-

gelijkheid om te leren leren. 

Onze mensen: continue professionalisering is van kapitaal belang. 

• Door een juiste balans tussen een familiaire en professionele cultuur komen we tot opti-

male samenwerking binnen het team. 

            Zie hoofdstuk 4, personeelsbeleid 

Onze zichtbaarheid: marktgericht met een sterk profiel. 

• Over vier jaar is ons onderwijsconcept een begrip in Montfoort. Door de kleinschaligheid 

en aandacht voor elke leerling bieden we een veilige leeromgeving. We werken hierbij 

samen met externe partijen voor de kinderopvang: Voor- tussen- en naschools om zo tot 

een dagarrangement te komen voor onze leerlingen. 

Ontzorging: scholen duurzaam ontzorgd. 

• De keuzes die we maken m.b.t. ontzorgen vloeien voort uit de hierboven gemaakte keu-

zes. Hier volgen we de stichting en zetten daar waar nodig en mogelijk mensen en mid-

delen in om te ontzorgen. Dit wordt hier niet verder uitgewerkt, maar komt wel terug in 

het jaarplan.  

 

 

 

 

2.6. Kwantitatieve doelen 

Het kwalitatieve doel hebben we vertaald in de volgende kwantitatieve doelen: 

Einddoelen. 

 

Kwaliteitszorg. 

De cyclus van leerling- en groepsbespreking is goed doorgevoerd. 

Alle plannen en resultaten staan in Parnassys. 

De cyclus van observaties en coaching van leerkrachten is doorgevoerd. 

De Succes!Spiegel wordt gehanteerd als kwaliteitsinstrument. 

 

De methode De Gelukskoffer is geïmplementeerd.  

Alle leerkrachten en leerlingen weten hoe wij op school met elkaar omgaan en hoe we daaraan 

werken.  

De leerkrachten en leerlingen zijn zich bewust van hun eigen handelen en bewust van het effect 

van hun gedrag op de ander. 

Elk kind en teamlid voelt zich veilig in de school. 

 

4 x Wijzer is geïmplementeerd.  

Leerkrachten en leerlingen hebben zich 

deze manier van werken zich eigen gemaakt.  
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De leerlingen zijn hierbij in staat om zelfstandig keuzes te maken, samen te werken en een goed 

eindproduct af te leveren. 

De leerkrachten zorgen voor een uitdagende leeromgeving gericht op talentontwikkeling van de 

leerlingen, begeleiden de leerlingen bij het proces en stellen hoge eisen aan het eindproduct. 

 

 

 

De rekenmethode Wereld in Getallen is in de hele school geïmplementeerd.  

De leerkrachten kennen de leerlijnen voor hun groep. 

De leerlingen krijgen op hun niveau gerichte instructie en oefenstof. 

 

-Er wordt gewerkt met een nieuw digitaal rapport. 

Het rapport wordt gegenereerd uit de opbrengsten die in Parnassys staan.  

Voor de zaakvakken / thema ‘s  laten de leerlingen hun vorderingen zien in een portfolio. 

In de midden- en bovenbouw vindt er een driehoekgesprek plaats over het portfolio. 

In de groepen 7 en 8 worden hierbij ook de resultaten op het rapport besproken en het voorlopig 

advies. 

 

 

 

 

2.7.  Strategieën 

Onze strategieën geven de wegen aan welke we kiezen om ons punt op de horizon, het kwalitatief 

doel, te bereiken. Ze zijn onze routeplanner naar succes.  

Op basis van ons kwalitatieve doel, de uitkomsten van de confrontatiematrix en onze ambities fo-

cussen we ons op de volgende strategieën:  

 

1 Pedagogisch klimaat / SEO 

De filosofie van de methode “De Gelukskoffer” past goed bij de Heeswijk. Wanneer kin-

deren zelfbewust in het leven staan en zichzelf kennen en deels kunnen sturen, dan kunnen 

ze de wereld om zich heen open tegemoet treden. Daaraan koppelen we met elkaar een 

aantal gedragsregels, die er voor zorgen dat we plezierig en respectvol met elkaar omgaan.  

2 Kwaliteitszorg  

Door een goede kwaliteitszorg houden we zicht op de ontwikkeling van de leerlingen, zien 

we hun talenten en de groei daarvan. Zo kunnen we passende doelen stellen en uitdaging 

bieden. Dit bereiken we door gegevens te concentreren in Parnassys, de opbrengsten te 

analyseren, goede groepsplannen te schrijven, samen lessen voor te bereiden, het gebruik 

van coöperatieve werkvormen en de Succes!Spiegel in te voeren als systeem voor kwali-

teitszorg. De gegevens worden periodiek geanalyseerd en besproken in de verschillende 

gremia. 

3  Vier x Wijzer  

Door verdere invoering van de methodiek van Vier x Wijzer vergroten we het eigenaarschap 
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van leerlingen, bieden we uitdaging, stimuleren we het creatief denkvermogen en sluiten 

we aan bij hun talenten. In de werkwijze van Vier x Wijzer kunnen de leerlingen die talenten 

verkennen, ontwikkelen en inzetten. Door hierbij te werken met portfolio ’s vergroten we 

het eigenaarschap. We maken als team gebruik van elkaars talenten en mogelijkheden door 

samen thema ’s en lessen voor te bereiden, bij elkaar te kijken en te evalueren. We stimule-

ren en ondersteunen elkaar in de begeleidende manier van werken in de groep. 

4 Rekenen 

Het rekenonderwijs willen we op hoog peil houden door de invoering van de methode We-

reld In Getallen. (WIG) Dit doe we getrapt, zodat de methode aan het eind van schooljaar 

2021-2022 helemaal is geïmplementeerd.  

5 Ontwikkeling van talenten 

Elk kind heeft talenten die ontwikkeld kunnen worden. Wij richten ons in eerste instantie op 

leerlingen die extra verdieping en uitdaging nodig hebben. We zorgen voor een projectma-

tig programma dat het leren leren stimuleert.  

In het lesaanbod bij 4 x Wijzer en ateliers aan alle leerlingen komen we zoveel mogelijk 

tegemoet aan ontwikkeling van talenten van alle leerlingen.  

6 Profilering van de school 

We dragen onze schoolontwikkeling uit door het zichtbaar te maken voor ouders en be-

langstellenden. Door vieringen en deelname aan plaatselijke initiatieven op maatschappe-

lijk, cultureel en sportief gebied laten we ons zien in Montfoort. We zijn hierbij alert op het 

gebruik maken van de media.  

We onderzoeken de mogelijkheden om met kinderopvangorganisatie de Yellowbellies 

nauw samen te werken en te komen tot dagarrangementen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8. Meetpunten 
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Strategie Meetpunten 2019-

2020 

Meetpunten 2020-

2021 

Meetpunten 2021-

2022 

Meetpunten 

2022-2023 

Pedagogisch 

klimaat / SEO 

 

 

In oktober twee ses-

sies met de ontwikke-

laars van de Geluks-

koffer. 

Na de herfstvakantie 

de eerste lessen geven 

en met elkaar bespre-

ken.  

We spreken een aantal 

basisregels af. 

De ouders worden op 

de hoogte gehouden 

via Social Schools. 

De PLG SEO/talenten 

monitort het verloop 

en zorgt voor perio-

dieke bespreking in de 

vergaderingen. 

Uit de PLG wordt een 

coördinator benoemd 

die SEO periodiek op 

de agenda zet. Lang-

durige invallers goed 

informeren. 

De kwaliteitskaart voor 

SEO wordt vernieuwd.   

Aan het eind van dit 

schooljaar is de filoso-

fie van de Gelukskoffer 

in elke groep van de 

Heeswijk herkenbaar. 

Ouders weten wat het 

inhoud. 

De coördinator 

zorgt voor perio-

dieke agendering. 

Langdurige invallers 

goed informeren. 

 

De coördinator 

zorgt voor perio-

dieke agende-

ring. Langdurige 

invallers goed 

informeren 

Kwaliteitszorg 
Strak hanteren van de 

cyclus leerling- en 

groepsbesprekingen 

adv groepsplannen en 

resultaten. 

 

Alle plannen en resul-

taten concentreren in 

Parnassys. 

Rapporten in Parnas-

sys maken. 

 

Invoeren van de Suc-

ces!Spiegel. Het uit-

zetten van vragenlijs-

ten, analyseren van 

opbrengsten in het 

team en met de ou-

derklankbordgroep. 

 

 

De cyclus van observa-

ties en coaching van 

collega ’s door de 

interne begeleiding is 

geïmplementeerd. 

Collegiale consultatie 

wordt uitgevoerd. 

Bovenstaande moet 

zorgen voor zelfreflec-

tie en versterking van 

de professionele cul-

tuur. 

 

  

Vier X Wijzer 

 

Een collega  is coördi-

nator. Samen met de 

PLG 4 x W zorgt zij 

De coördinator en de 

PLG zetten hun werk 

De coördinator zet 

haar werkt voort. 

De methodiek 

van 4 x W is ge-

implementeerd in 
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 voor planning van 

thema “s en begelei-

ding van leerkrachten. 

Marco Bastmeijer 

komt vier keer om 

cursus te geven en het 

team te begeleiden. 

Drie nieuwe leerkrach-

ten gaan naar een 

cursusdag in novem-

ber. 

Viona bezoekt de co-

ordinatorendagen. 

De leerkrachten en 

leerlingen maken ma-

nier van werken eigen. 

Daarbij ontwikkelen 

we een coachende en 

flexibele leerkrachten 

en onderzoekende 

leerlingen. 

 

Het samen thema ’s en 

lessen voorbereiden. 

Daarbij staan de leer-

lijnen centraal, het 

gebruik van coöpera-

tieve werkvormen en 

het meer in samen-

hang lesgeven.  

voort.  

De aandacht wordt 

steeds meer verlegd 

van de organisatori-

sche kant naar de rol 

van leerkracht als be-

geleider.  

Er worden hoge eisen 

gesteld aan de eind-

producten. 

Oriëntatie op het ge-

bruik van portfolio ‘s.  

Bij twee thema ’s 

wordt er gewerkt 

met portfolio ‘s. 

De leerlijnen zijn 

een periodiek te-

rugkerend onder-

werp in vergaderin-

gen. 

de school.  

Er wordt gebruik 

gemaakt van 

portfolio ‘s. 

De leerkrachten 

hebben zicht op 

de leerlijnen  

Rekenen De methode WIG 

wordt ingevoerd in de 

groepen 3 t/m 6  

Op 18 sept is er uitleg 

door de uitgeverij. 

Er wordt door collega 

‘s deelgenomen aan 

digitale sessies van de 

uitgever.  

De PLG monitort de 

invoering, heeft con-

tact met de uitgever 

en zorgt voor perio-

dieke bespreking in de 

bouwbijeenkomsten 

De kwaliteitskaart voor 

rekenen wordt aange-

De methode WIG 

wordt ingevoerd in 

groep 7  

 

De PLG monitort de 

invoering en zorgt 

voor periodieke be-

spreking in de bouw-

bijeenkomsten 

 

De kwaliteitskaart voor 

rekenen wordt aange-

past 

 

De methode WIG 

wordt ingevoerd in 

groep 8 

 

De coördinator 

monitort de invoe-

ring en zorgt voor 

periodieke bespre-

king in de bouwbij-

eenkomsten 

De kwaliteitskaart 

voor rekenen wordt 

aangepast 
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past. 

Ontwikkeling 

van talenten 

 

 

Presentaties van Na-

thalie (PLG) over ta-

lentontwikkeling en 

hoogbegaafden eerste 

en tweede studiedag. 

Uitwerking in de PLG 

van de onderdelen: 

Signaleren en criteria. 

Opzet van de project-

groep. Opdrachten 

gericht op leren leren. 

Project techniek met 

Pedro Jooren. Eerst 

testfase met leerlingen 

van groep 8 in sept / 

dec. Daarna uitrol in 

ateliers met meerdere 

vrijwilligers. 

Opstellen projectplan 

en aanvragen project-

gelden. 

 

 

Bredere focus op ta-

lentontwikkeling bij 

alle leerlingen. Ver-

binding leggen met 4 

x Wijzer en ateliers. 

 

 

 

  

Profilering 

van de school 

 

 

Schoonmaak rond de 

school wordt via een 

rooster door alle 

groepen gedaan. 

Deelname aan monu-

mentendag. 

Deelname aan 4 en 5 

mei viering. Adopteren 

van een monument.  

Activiteitencoördinator 

onderhoudt contact 

met de plaatselijke 

pers. 

Medio december  

2019 overleg met 

Schoonmaak rond de 

school wordt via een 

rooster door alle 

groepen gedaan. 

Deelname aan monu-

mentendag. 

Deelname aan 4 en 5 

mei viering. Adopteren 

van een monument.  

Activiteitencoördinator 

onderhoudt contact 

met de plaatselijke 

pers. 

Voorschoolse opvang 

nogmaals aanbieden. 
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vertegenwoordiging 

van de Yellowbellies 

over verdere samen-

werking. Voorschoolse 

opvang op school 

aanbieden. Inzet als 

onderwijsassistent en 

vakleerkracht gymnas-

tiek. 

Opzet bespreken en 

opstellen van een 

dagarrangement ism 

de Yellowbellies. 

 

 

 

    

 

Op grond van het voorgaande zal jaarlijks per strategie een gedetailleerd actieplan worden opge-

steld. Hier verwijzen we naar het kwaliteitsgesprek format van Kalisto. Twee maal per schooljaar is 

er een gesprek met de bestuurder van Kalisto om dit jaarplan te bespreken.  

 

 

 

 

2.9. Ons schoolplan op 1 A4 > Zie bijlage 1 

Kwalitatief doel 

Kwantatieve 

doelen 

Strategieën Meetpunten Actieplan Wie Wanneer 
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3. Onderwijskundig beleid 

 

3.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt aangegeven hoe het onderwijs op de school vormgegeven wordt.  

In de beschrijving van dit hoofdstuk wordt duidelijk gemaakt, hoe invulling gegeven wordt aan de 

wettelijke opdracht van het onderwijs.  

Een goede pedagogische benadering zorgt voor een veilige basis om het leren en het ontwikkelen 

mogelijk te maken. Omgangsvormen, respect voor anderen, burgerschap, samenwerking enz. zijn 

wezenlijke aspecten van ons onderwijs. 

 

3.2. Onze ambities in relatie tot de wettelijke opdracht van het onderwijs 

In de wet op het primair onderwijs staat beschreven aan welke eisen het onderwijs moet voldoen. 

Ook de wet Passend Onderwijs stelt eisen aan de inrichting van ons onderwijs.  

In de hierna volgende paragrafen wordt aangegeven op welke wijze wij invulling geven aan deze 

wettelijke eisen. 

 

3.2.1. Doorlopende leerlijn (OP1) 

Artikel 8 lid 1 van de wpo geeft aan: Het onderwijs wordt zodanig ingericht, dat de leerlingen een 

ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd op de voortgang 

in de ontwikkeling van de leerlingen.  

Op onze school geven we hieraan als volgt vorm: 

Op KBs de Heeswijk werken we volgens het leerstofjaarklassensysteem. Voor de groepen 1-2 heb-

ben wij bewust de keuze voor een combinatie groep gemaakt. De groepen 3 t/m 8 omvatten één 

leerjaar. De leerlingen volgen de lessen in de eigen groep waar minimaal in drie niveau ’s wordt 

gewerkt. Het expliciete directe instructiemodel (EDI) wordt hierbij gehanteerd. De doelen en werk-

wijzen voor de komende periode worden vastgelegd in groepsplannen. 

De groep wordt verdeeld over 3 groepen: basisinstructie, verlengde instructie en verdiepende in-

structie. De onderwijsbehoefte van een leerling wordt bepaald naar aanleiding van de leerling- 

kenmerken, de methodetoetsen en CITO LOVS M en E toetsen.  Op het moment dat een leerling 

niet voldoende tot ontwikkeling komt binnen één van de groepen, wordt dit in samenspraak met 

de leerkracht, de intern begeleider en de ouder besproken. Vanaf groep 6 kan er sprake zijn van 

een aanpassing van de leerstof met als gevolg dat een leerling (na toestemming van ouders) een 

eigen leerlijn op één of meerdere vakgebieden gaat volgen. Dit waarschijnlijk voor de rest van zijn 

of haar basisschooltijd. 

In groep 1-2 werken de leerkrachten met de leerlijnen van KIJK! Registratie. Vanaf groep 3 t/m 8 

werken wij met lesmethodes die voldoen aan de kerndoelen, waardoor de doorgaande lijn ge-

waarborgd is. 
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3.2.2. Burgerschapsonderwijs (OR2) 

Dit geven wij op de volgende wijze vorm:  

De school staat midden in de maatschappij en heeft een rol om aandacht te geven aan burger-

schap en belangrijke elementen uit de Nederlandse cultuur. In de vernieuwde kerndoelen wordt 

het domein ‘Oriëntatie op jezelf’ beschreven, op hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze proble-

men oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun bestaan. 

Als school sluiten wij aan bij initiatieven vanuit de samenleving, zoals monumentendag, de viering 

van 4 en 5 mei, Carnaval, bezoek aan de democratiefabriek en deelname aan de opschoondag. We 

geven voorstellingen aan ouderen en zorgen maandelijks voor een schone omgeving van de 

school. 

We maken kinderen bewust van hun goede levensstandaard door jaarlijks deel te nemen aan de 

Vastenactie. Wij steunen dan een project voor kinderen in een ontwikkelingsland. De leerlingen 

zamelen geld in door klusjes te doen. 

Op deze manier dragen we bij aan goed burgerschap, worden kinderen maatschappelijk bewust 

en leren we hen verantwoordelijkheid te nemen. Tevens past het bij twee van onze basisregels 

‘zorg voor elkaar’ en ‘zorg voor je omgeving’. 

4 x Wijzer 

Wij werken met de methodiek 4 X Wijzer. In deze methodiek maken de leerlingen kennis met the-

ma’s rondom burgerschap. Een aantal thema’s nodigt uit om gastsprekers iets te laten vertellen 

over een onderwerp dat een relatie heeft met burgerschap. Het kan ook een bezoek aan een ten-

toonstelling zijn. (Democratiefabriek) 

 

3.2.3. Ontwikkeling in beeld (OP2) 

De manier waarop wij de ontwikkeling van leerlingen volgen: 

Parnassys en Cito 

Vanaf het moment dat de leerling op school komt, wordt de ontwikkeling van de leerling gevolgd 

en vastgelegd. Dit doen we in het Leerling Volg Systeem, kortweg LVS genaamd. Voor de groepen 

1-2 gebruiken we het observatie- en registratiesysteem KIJK! en Parnassys. Voor de groepen 3 tot 

en met 8 gebruiken we Parnassys. Bij het volgen van de leerling kijken we naar interesse, leerpres-

taties en gedrag, maar ook naar de ontwikkeling in vergelijking met de landelijke normen. Wij 

volgen de leerlingen op De Heeswijk door middel van observaties, methode-gebonden toetsen en 

landelijk genormeerde Citotoetsen. In de groepen 1-2 registeren we de vorderingen van de leer-

lingen op leerlijnen. Door dit twee keer per jaar te doen, kunnen we de ontwikkeling van het kind 

bijhouden t.o.v. het vorige registratiemoment en ook t.o.v. landelijke gemiddelden. De Citotoetsen 

worden in de groepen 3 tot en met 7 twee keer per jaar afgenomen. In groep 8 één keer en de 

eindtoets. De resultaten van deze toetsen komen in het LVS. De ouder/verzorger heeft altijd inza-

ge in het dossier en de resultaten worden door de leerkracht met hen besproken.  

Al deze gegevens gebruiken wij om tijdig stagnatie, achteruitgang of voorsprong in de ontwikke-

ling van de leerling te signaleren. Eind groep 7 ontvangen de leerlingen een voorlopig, breed ad-

vies voor het voortgezet onderwijs. In februari in groep 8 geven de leerkrachten een definitief uit-

stroom niveau Voortgezet Onderwijs, passend bij de mogelijkheden en capaciteiten van de leer-

ling, hierbij kijkend naar het leerproces van de afgelopen jaren. In april maken de leerlingen van de 

groepen 8 de Eindtoets. Bij een hogere Cito uitslag dan het schooladvies vindt er een heroverwe-
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ging van het advies plaats.   

Rapport 

Het rapport laat de vorderingen van de leerling zien, zowel op leergebied als op sociaal emotio-

neel gebied. In de oudergesprekken wordt het rapport besproken.  Vanaf groep 7 doen we dit in 

een driehoekgesprek. Een driehoekgesprek is een gesprek met de leerling, de ou-

der(s)/verzorger(s) en de leerkracht(en). 

HGW cylcus 

Op De Heeswijk werken de intern begeleiders en directie planmatig aan de hand van de cyclus 

handelingsgericht werken. Hierin staan diverse overlegmomenten gepland om de onderwijskwali-

teit te volgen en te waarborgen. Dit doen we door middel van flitsbezoeken, groepsbezoeken, 

leerlingenbesprekingen, groepsbesprekingen en het analyseren van de CITO-opbrengsten. 

 

 

3.2.4.  Onderwijstijd 

Op onze school hanteren we de volgende onderwijstijd: 

Alle leerlingen gaan 25.5 uur per week naar school. 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 5.5 uur en op woensdag 3.5 uur. 

De middagpauze van 1 uur wordt verzorgd door kinderopvang de Yellowbellies. Zij eten met de 

kinderen en zorgen voor een gevarieerd sport- en spelaanbod. De pedagogische uitgangspunten 

van de Yellowbellies sluiten goed aan bij die van onze school. Voldoende beweging voor de leer-

lingen vinden wij van groot belang. 

 

 

3.2.5. Anderstaligen (OP1) 

De manier waarop wij omgaan met leerlingen met een andere voertaal dan het Nederlands: 

• Leerlingen met een andere thuistaal die het Nederlands niet machtig zijn stromen in de 

groepen 1/2 gewoon in. Zij worden zoveel mogelijk in het Nederlands aangesproken. De 

leerling draait bij instroom direct mee met de groep. 

• Leerlingen die zijn aangemeld voor de groepen 3 t/m 8 gaan eerst een jaar naar de taal-

opvang in Woerden, onderdeel van de Rembrandt van Rijnschool. Daarna stromen zijn in 

overleg met de taalschool en ouders in het juiste niveau in. 

• Gesprekken met ouders worden in de regel in het Engels gevoerd. Wanneer nodig wordt 

een tolk ingeschakeld. 

Op een moment dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft, kan externe begeleiding (in de 

vorm van een taalmaatje, thuiscoach) zowel voor ouders als leerling worden ingezet. 
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3.2.6. Sponsoring 

 

Onze school onderschrijft dit convenant met betrekking tot sponsoring en beschouwt het als bijla-

ge bij dit schoolplan. 

 

 

 

 

3.3 Kerndoelen en  referentieniveaus (OP1) 

 

Artikel 9 lid 5 wpo geeft aan: Ten aanzien van de onderwijsactiviteiten, genoemd in het eerste tot 

en met vierde lid, worden bij algemene maatregel van bestuur kerndoelen vastgesteld.  

En in artikel 9 lid 6: Voor de school geldt de eis dat zij tenminste de kerndoelen bij haar onderwijs-

activiteiten als aan het eind van het basisonderwijs te bereiken doelstellingen hanteert.  

Aanvullend op de kerndoelen geven de referentieniveaus Rekenen en Taal een specifiekere be-

schrijving van de onderwijsinhoud. Zij bieden daarmee heldere en concrete doelen die leraren kun-

nen hanteren en op basis waarvan zij de voortgang van hun leerlingen kunnen evalueren. 

Taal 

Mondelinge taalvaardigheid, spreekvaardigheid, woordenschat, schrijven, taalbeschouwing en spel-

ling 

Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: 

• Leerlijnen KIJK! en ontwikkelingsmateriaal groep 1-2  

• Methode Taal op Maat en Spelling op Maat groep 4 t/m 8 

• Ondersteunende materialen 

• Taal- en spellingsoftware o.a. Bloon en Bouw 

• chromebook  

De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: 

• Aan de hand van de leerlijnen van KIJK! worden in groep 1-2 de doelen aangeboden.  

• In groep 4 t/m 8 wordt gewerkt met bovengenoemde methodes en Nieuwsbegrip XL. Bij 

beiden komt het onderdeel woordenschat 1x per week aan bod. 

• Voor de mondelinge taalvaardigheid werken we o.a. met gespreksvormen uit de coöpera-

tieve werkvormen, boekbesprekingen en spreekbeurten. 

In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren: 

We willen de samenhang vergroten door de thema ’s uit 4 X Wijzer te hanteren bij taalvaardigheid. 



24    

          

 

Lezen  

Aanvankelijk lezen, technisch lezen, voortgezet technisch lezen, begrijpend en studerend lezen 

Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: 

• Leerlijnen van KIJK groep 1-2 

• Inzet methode Veilig Leren Lezen KIM-versie groep 3 (technisch lezen) 

• Inzet methode Estafette groep 4 t/m 8 (voortgezet technisch lezen) 

• Inzet methode Nieuwsbegrip XL-groep 4 t/m 8 

• Leesboeken uit de bibliotheek of strips 

De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn:  

• In groep 3 wordt dagelijks een les aangeboden uit de methode Veilig leren lezen. Daar-

naast lezen leerlingen van de groepen 3 en 4 extra met onderwijsassistenten en studenten. 

• Maatjeslezen: Leerlingen uit groep 8 lezen met leerlingen uit groep 3. 

• In groep 4 t/m 8 wordt twee keer in de week Estafette aangeboden. Deze methode richt 

zicht op het technisch en vlot lezen van allerlei soorten teksten. 

• In groep 4 t/m 8 wordt 2x in de week Nieuwsbegrip XL aangeboden. Eén les bestaat uit een 

uitgebreide instructie waarbij woordenschat wordt aangeboden en leesvaardigheden cen-

traal staan. De andere les gaan kinderen individueel met een chromebook aan de slag met 

woordenschat en een tekst.  

• Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben krijgen dit van de onderwijsassistenten. 

• In groep 4 t/m 8 wordt gewerkt met de methode Taal op Maat en Nieuwsbegrip XL. Hier 

komt het onderdeel woordenschat beiden 1x per week aan bod. Leerlingen werken door 

middel van allerlei opdrachten aan de uitbreiding van de woordenschat.   

• In groep 5 t/m 8 geven leerlingen 1x per jaar een boekbespreking voor de klas. Wanneer 

kinderen in lagere groepen dit willen kan dit natuurlijk. 

• Ingeplande momenten waarop leerlingen vrij lezen. 

• Activiteiten rondom kinderboekenweek, nationale voorleesdag en nationale voorleeswed-

strijd worden ingezet om het leesplezier te bevorderen en te vergroten. 

In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren 

• De nieuwe methodiek van Nieuwsbegrip XL invoeren en vastleggen op de kwaliteitskaart. 
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Schrijfvaardigheid  

Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: 

• Leerlijnen KIJK! en ontwikkelingsmateriaal groep 1-2  

• Methode Taal op Maat 

• Concrete ondersteunende materialen 

• 4 x Wijzer 

De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: 

• Schrijfopdrachten uit de methode 

• Maken van werkstukken 

• Schrijfopdrachten uit 4 x Wijzer  

In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren: 

•  Het vergroten van de thematische samenhang via 4 x Wijzer. 

 

 

Engelse taal 

Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: 

• De methode The Team 

• Eenvoudige Engelse leesboekjes  

 

De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: 

• Groep 5 t/m 8 krijgt 2 x in de week Engels aangeboden, daarbij wordt gebruik gemaakt van 

de methode The Team 

• Muzieklessen met Engelse liedjes 

• Boekjes en strips lezen. 

In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren: 

Onderzoeken of wij Engels willen invoeren in de groepen 1 t/m 4. 

 

 

Rekenen/wiskunde 

Het gaat hierbij om de volgende domeinen: 

Getallen, verhoudingen, meten en meetkunde, verbanden. 
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Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: 

• Leerlijnen KIJK! en ontwikkelingsmateriaal groep 1-2  

• De methode Wereld in Getallen (WIG) voor de groep 3 t/m 6  

• De methode Pluspunt voor de groep 7 en 8 

• De methodiek van Snappet voor de groep 7 en 8 

• Concrete ondersteunende materialen 

• Pluswerkboeken o.a. Rekentijgers 

• Extra digitale rekenprogramma ‘s 

• chromebook 

De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: 

In 2019 hebben we de keuze gemaakt voor de methode WIG.  De methode biedt de leerlingen een 

goede balans tussen begrip, veel oefenen en verbinding met de realiteit.  

Het vlot en vaardig kunnen uitrekenen van kale sommen is een belangrijk onderdeel. Daarnaast 

gaat het om het kunnen toepassen van deze kennis in allerlei dagelijkse situaties en is het van be-

lang om te begrijpen. Functionele gecijferdheid bereik je pas met aandacht voor al deze aspecten. 

En dat is het belangrijkste doel van ons rekenonderwijs. 

Wereld in getallen werkt met Bingel. Een leerplatform dat digitale intelligentie combineert met 

didactische kwaliteit. Het Bingel-platform past het oefenaanbod automatisch aan op basis van ge-

geven antwoorden en de tijd die aan een opgave besteed wordt. Het systeem schakelt naar een 

onderliggend leerdoel als dat nodig is. Leren wordt mede hierdoor aanzienlijk effectiever.  

 

De groepen 7 en 8 gebruiken Pluspunt in combinatie met Snappet. De indeling en het aanbieden 

van de oefenstof op de methodiek van Snappet sluit goed aan bij de leerbehoefte van de leer-

lingen. 

In de komende twee jaar groeit de oude methode uit de school. 

 

In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren: 

Het implementeren van de nieuwe methode.  

Opstellen van de nieuwe kwaliteitskaart. 
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Oriëntatie op jezelf en de wereld 

Aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek  

Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen en personen: 

• De methode 4 x Wijzer 

• 4 x Wijzer coördinator 

• Externe begeleiding van 4 x Wijzer door Marco Bastmeijer 

• PLG KNAP/ 4 x Wijzer  

• Inzet chromebooks 

De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: 

 

In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren: 

 

 

Natuur en techniek 

Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: 

Beebots 

Technisch lego 

Ontdekkisten 

Techniek Torens 

Methode 4 x Wijzer 

 

De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: 

In de groep 1/2 houden we periodiek ontdekochtenden. Ouders ondersteunen hierbij kleine groe-

pen die met de ontdekkisten en ontwikkelingsmaterialen werken. 

De materialen worden ook in de dagelijkse werklessen ingezet. 

Periodiek worden lessen uit de Techniek Torens gegeven aan de groepen 3 t/m 8. 

In de ateliers op vrijdagmiddag wordt aan kleine groepjes techniekles gegeven door een vrijwilliger. 

In de themalessen van 4 x Wijzer komt techniek bij verschillende werkvormen aan bod. 

In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren: 

Techniek steeds meer integreren in de thema ’s van 4 x Wijzer. 

De technieklessen op vrijdagmiddag uitbreiden met materiaal en vrijwilligers. 
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Kunstzinnige oriëntatie 

Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: 

Handvaardigheid: de lessen van "Laat maar leren" met om de 4 weken het werken met verschillen-

de materialen (*); karton/ papier, ijzerdraad, stoffen, gips, klei, hout, papier-maché, kosteloos mate-

riaal. De werken zijn zoveel mogelijk in 3D. Het gebruik van gereedschappen wordt gestimuleerd. 

Tekenen: de lessen van "Laat maar zien" en ook van de blogspot Tekenenenzo worden gevolgd met 

als uitgangspunt de werken "in de stijl van beroemde kunstenaars". 

Muziek/ dans: we werken met liedjes van 123 zing. In groep 5 is er een uitgebreid muziekpro-

gramma in samenwerking met muzieKids Montfoort (Siem Burg). 

De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: 

De kinderen worden per bouw (gr1/2, gr3/4, gr5-8) gemixt in heterogene groepen waardoor ze van 

elkaar leren. De leerkrachten kiezen zoveel mogelijk lessen waarbij creativiteit wordt gestimuleerd; 

niet 25 dezelfde werkjes, maar ruimte binnen duidelijke kaders in een eigen inbreng van de leer-

ling.  

In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren: 

Het handhaven van de tijden op de kwaliteitskaart, dus per week 1 uur tekenen en 1 uur handvaar-

digheid (in de vorm van ateliers), 1 uur muziek, 10 x een dramales en tijdens de gym 3 x per jaar 

een dansles. 

Het blijven stimuleren van werken met techniek/ gereedschappen in combinatie met ateliers/ 

handvaardigheid.    

 

Bewegingsonderwijs 

Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: 

• Speelzaal voor de groepen 1/2  

• Sporthal Montfoort voor de groepen 3 t/m 8 

• Leerplan gymnastiek van Willem de Koning  

• Zwembad  

• Sportsterrenkist 

• TSO Yellowbellies 

• Fysiotherapeut 

De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: 

• De groepen 1/2 hebben  minimaal 3 x in de week bewegingsonderwijs in de speelzaal 

• De groepen 1/2 gaan veel naar buiten voor de nodige beweging 

• De groepen 3 t/m 8 hebben bewegingsonderwijs in de sporthal. Wij volgen hierbij het jaar-

plan. 

• Groep 3 en 4 krijgen een aantal weken in het jaar zwemles in het Knopenbad 
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• In de kleine pauze stimuleren wij sport en spel door het inzetten van de Sportsterrenkisten 

• In de grote pauze bieden de Yellowbellies sport en spel aan. 

• Eén dagdeel in de week is er een fysiotherapeut aanwezig die kinderen behandeld. 

 

In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren: 

Een sluitende oplossing vinden voor het bevoegd geven van de gymlessen. 

 

3.4. Kinderen met extra ondersteuningsbehoeften (OP2) 

 In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) hebben wij in kaart gebracht wat wij aan mogelijkheden, 

grenzen en ambities hebben ten aanzien van de ondersteuning van leerlingen met extra onderwijs-

behoeften. Elke leerling is uniek, dus zullen we altijd per leerling nagaan welke onderwijsbehoeften 

de leerling heeft en of, en hoe wij daaraan kunnen voldoen. Indien nodig kunnen wij voor extra 

ondersteuning een beroep doen op het samenwerkingsverband Passenderwijs. In het ondersteu-

ningsplan van het samenwerkingsverband staat beschreven welke ondersteuning alle scholen zelf 

geacht zijn te bieden (basisondersteuning) en voor welke ondersteuning, onder welke voorwaar-

den, we bij het samenwerkingsverband terecht kunnen. Alvorens we hulp van buitenaf inroepen 

gaan we aan de slag binnen onze eigen mogelijkheden. We geven hierna beknopt weer op welke 

wijze de structuur op onze school functioneert:  
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Preventie 

Vroegtijdig signaleren 

• We bieden een gestructureerde leeromgeving, waardoor we aandacht kunnen hebben 

voor individuele leerlingen. 

• We bieden een veilige leeromgeving, waarin leerlingen zichzelf kunnen zijn. 

• We maken groepsplannen met drie aanpakken (intensief, basis en verdiept), deze plannen 

vullen wij indien nodig aan met individuele handelingsplannen. Het maken, evalueren en 

aanpassen gebeurt vier keer per jaar, in augustus/start schooljaar, november, februari en 

mei. 

• We volgen het pestprotocol 

• We volgen het dyslexieprotocol 

• School is verplicht melding te maken bij Veilig Thuis wanneer nodig, hiervoor geldt een 

aangepast protocol per 1-1-2019 (zie schoolondersteuningsplan). 

Toetscyclus  

• Leerlingvolgsysteem CITO (in januari en juni)  

• ZIEN – Parnassys (in oktober en januari) 

• Kleutervolgsysteem KIJK! (oktober 1/6, december 2/7, februari 3/8, april 4/9, juni 5/10) 

Gesprekscyclus 

• Oudergesprekken:  3 x per jaar  (in oktober, maart en juli) 

• Groepsbesprekingen (met IB-er): drie keer per jaar (in november, februari en ju-

li/overdracht) 

 

Zorgmelding  

De leerkracht bespreekt een leerling laagdrempelig met de IB-er, dit houdt in dat ook bij een ge-

voel (‘er lijkt iets mis’, ‘wat moet ik hier nou mee?’) een leerling besproken kan worden. De leer-

kracht bespreekt de leerling met de IB-er in geval van: 

• Opvallende resultaten, bijvoorbeeld: 

o Plotseling wisselende resultaten 

o Aanhoudende lage resultaten 

o Uitval bij één specifiek vak 

• Opvallend gedrag, bijvoorbeeld: 

o Emotioneel gedrag: agressie, huilen 

o Teruggetrokken gedrag 

o Overmatig ongeconcentreerd gedrag/ afgeleid zijn 

• Naar aanleiding van gesprek met ouders 

• Naar aanleiding van gesprek met leerling zelf 

• Naar aanleiding van een observatie 

 

 

 

 

3.5. Onderwijs aan langdurig zieke kinderen  
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Sinds 1 augustus 1999 zijn basisscholen zelfverantwoordelijk voor het onderwijs aan langdurig zie-

ke leerlingen. Een uitzondering hierop zijn leerlingen die in een academisch ziekenhuis worden 

behandeld. 

Het gaat om die leerlingen die gedurende langere tijd in een ziekenhuis zijn opgenomen of lang-

durig ziek thuis zijn. Voor kortdurende ziekmeldingen kunnen de bestaande schoolafspraken wor-

den gehandhaafd. 

Het is van groot belang, dat de school tijdens het ziek zijn contacten organiseert met de zieke leer-

ling. Het is natuurlijk belangrijk ervoor te zorgen dat het leerproces zo goed mogelijk doorloopt. 

Nog belangrijker is het gevoel van de zieke leerling “erbij te blijven horen”. Dat kan op allerlei ma-

nieren plaatsvinden. De zieke leerling kan worden bezocht door de groepslera(a)r(en) en medeleer-

lingen en/of op bepaalde tijden volgens afspraak de school bezoeken. Als dit om medische rede-

nen niet mogelijk is, kan er gebruik gemaakt worden van bv. video-opnamen in de klas en/of thuis, 

telefonisch contact met klasgenootjes en evt. contact met behulp van e-mail en webcam. 

De procedure, die wij binnen onze school volgen om in zo’n geval beslissingen te kunnen nemen is 

als volgt: 

1. Als duidelijk is, dat een leerling van onze school langer dan 2 weken in een ziekenhuis 

wordt opgenomen of ziek thuis is, neemt de groepsleerkracht en/of de intern begeleider 

van de school contact op met de ouder/verzorger om de situatie door te spreken. 

2. De groepsleerkracht(en) en de intern begeleider nemen in overleg met de directie en de 

ouder/verzorger van de zieke leerling het besluit wel of geen externe hulp van de school-

begeleidingsdienst in te schakelen. 

3. De school ontwikkelt in overleg met de ouder/verzorger een planmatige aanpak (wel of 

niet met externe begeleiding). 

4. De school blijft verantwoordelijk, voor de te ontwikkelen en uit te voeren aanpak. Tijdens 

het uitvoeren van de aanpak vindt regelmatig overleg met de ouder/verzorger plaats. 

 

3.6. Veiligheid (SK1) 

Hoe we op onze school veiligheid in ons beleid hebben verwerkt, dit beleid monitoren en anti-

pestbeleid coördineren: 

De school beschikt over een veiligheidsplan en een pestprotocol. Dit pestprotocol is terug te vin-

den op onze website. 

Op onze school zijn twee contactpersonen aanwezig die voor leerlingen, ouders/verzorgers en 

personeel aanspreekpunt zijn bij problemen. De contactpersonen kunnen op verzoek van de leer-

kracht, leerling of ouder/verzorger benaderd worden. Zij ondersteunen de leerkracht en/of leerling 

indien er een situatie voordoet waarin één van de partijen hulp nodig heeft. In de schoolgids en op 

de site staat wie dit zijn. 

Jaarlijks doet de school een check via het digitaal veiligheidsplan en stelt het plan bij of vult aan. 

 

 

3.7.   Pedagogisch klimaat (SK2) en didactisch handelen (OP3) 
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Ons pedagogisch-didactisch schoolbeleid is beschreven in: 

De schoolgids 2019-2020 en in de verschillende kwaliteitskaarten waaronder de kaart catechese en 

identiteit. 

Wij hebben de ambitie om: 

In de PLG SEO / Talenten een nieuw beleidsplan te schrijven wat gestoeld is op onze nieuwe me-

thode voor de sociale en emotionele ontwikkeling: De Gelukskoffer. Hieruit zal ook een kwaliteits-

kaart geformuleerd worden. 

 

4.  Personeelsbeleid 

 

4.1 Inleiding. 

 

KBs De Heeswijk valt onder stichting Kalisto Boeiend Basisonderwijs! Het personeelsbeleid van Ka-

listo is van toepassing op de teamleden van KBs De Heeswijk.  

 

Binnen het personeelshandboek van Kalisto staan allerzake omschreven over de wijze waarop wij 

ons personeelsbeleid hebben vormgegeven. Het handboek van Kalisto is op te vragen.  

 

Het bestuur en haar scholen kennen een professionele kwaliteitscultuur en functioneren 

transparant en integer. 

De Heeswijk werkt met een jaarplan dat is uitgewerkt in het document voor de kwaliteitsgesprek-

ken. In dit jaarplan staan alle resultaatgerichte afspraken: wat willen we bereiken, wat doen we con-

creet. We volgen dit door het plan twee keer per jaar aan te passen aan de huidige stand. Twee 

keer per jaar leggen we verantwoording af aan het bestuur.  

 

De school heeft een ondersteunend pedagogisch klimaat.  

 

Het didactisch handelen van de leraren stelt leerlingen in staat tot leren en ontwikkelen 

(OP3).  

 

Het personeel is het menselijk kapitaal om de ambities van de school te realiseren. Ieder jaar wordt 

er een bedrag begroot en een nascholingsplan gemaakt op welke wijze wij dit vorm geven.  

Hierbij wordt teamleren ingezet (bijvoorbeeld om 4 X Wijzer goed te kunnen geven) maar ook indi-

viduele training en cursussen. In de individuele gesprekken die we voeren volgens een van tevoren 

geplande cyclus komt in de persoonlijke ontwikkeling naar voren welke leerbehoefte er is om bij te 

dragen aan de ambities en de doelen van het teamlid maar ook ten behoeve van doelen die we als 

organisatie willen halen.  

 

‘Levenslang leren’ geldt zeker voor de beroepsgroep van leraren. De ontwikkelingen en mogelijk-

heden volgen elkaar wat dat betreft in snel tempo op. Het is dus erg belangrijk de juiste keuzes te 

maken. Uitgangspunt bij die keuzes is het gezamenlijk vastgestelde beleid, zoals verwoord in dit 

schoolplan. Kenmerkend voor de wijze waarop professionalisering vormgegeven zal worden is, dat 
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gebruik gemaakt wordt van ‘leren van en met elkaar’ rechtstreeks gekoppeld aan de dagelijkse 

praktijk. Dit kan invulling krijgen binnen het team, maar zeker ook in samenwerking met collega’s 

van andere scholen. 

 

Het teamleren komt goed tot uiting in de bouwwerkvergaderingen en studiedagen die wij meerde-

re dagen per schooljaar hebben. Het jaarplan is leidend voor de invulling van deze studiedagen.  

Er wordt veel van en met elkaar geleerd voor- en na schooltijd. Lessen worden met elkaar voorbe-

reid. Bij 4 X Wijzer worden er twee groepen gekoppeld om samen lessen voor te bereiden.  

 

In het meerjarenbeleidsplan van Kalisto voor de periode van 2019 – 2023 is een belangrijk hoofd-

stuk gewijd aan ‘Ons menselijk kapitaal’. De komende jaren is de focus op de volgende onderwer-

pen:  

 

4.2. Personeelsbeleid in samenhang met onderwijskundig beleid en ambities 

In deze paragraaf noemen we de belangrijkste aandachtspunten van personeelsbeleid voor de ko-

mende vier jaar. Deze beleidsonderdelen hangen nauw samen met de voornemens op onderwijs-

kundig gebied. 

 

Personeelsbeleid Kalisto 

Taakbeleid/functiehuis/functiebouwwerk 

Sinds 2018 is er door het ministerie extra geoormerkt budget ter beschikking gesteld voor het 

verminderen van de beleefde werkdruk. De individuele schoolteams bepalen waar dit budget voor 

haar school aan wordt besteed. Ook de komende jaren wordt er extra budget beschikbaar gesteld 

voor het verlagen van de beleefde werkdruk. 

Zie werkverdelingsplan KBs de Heeswijk. 

 

Kalisto heeft een functiehuis waarin de verschillende functies worden beschreven. Om de regel-

mogelijkheden te vergroten, zeker in een markt waarin er te weinig leraren beschikbaar zijn, heeft 

Kalisto naast verschillende leerkrachtfuncties, onderwijs- en klassenassistente in 2019 de functie 

“Lerarenondersteuner” toegevoegd. Een leraar ondersteuner kan veelal worden ingezet om onder 

supervisie les te geven. 

Zie 7.12 Functieboek handboek Kalisto  

  

Formatie 

Kalisto krijgt de komende vijf schooljaren, ondanks de leerlingenkrimp, te maken met een forma-

tieruimte van naar verwachting minimaal 71 fte. Er ontstaat zodoende geen boventalligheid als 

gevolg van de leerlingenkrimp. Dit wordt veroorzaakt door de uitstroom van medewerkers wegens 

het behalen van de pensioenleeftijd (zekere uitstroom) en door de uitstroom wegens het (te ver-

wachten) overige natuurlijke verloop. De komende jaren zal Kalisto haar personeelsbeleid daarom 

richten op het behoud van personeel en werving en selectie van nieuw personeel. 

 

Wet op de beroepen in het onderwijs (wet BIO), bekwaamheid, persoonlijke ontwikkeling en 

loopbaanmanagement 

Sinds 1 augustus 2006 is de Wet op de beroepen in het Onderwijs (wet BIO) van kracht en tegelij-

kertijd het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel. De bekwaamheidseisen gelden voor 

alle leraren. Het voldoen aan deze bekwaamheidseisen wordt door iedere individuele leerkracht 

vastgelegd in een individueel bekwaamheidsdossier. Een bekwaamheidsdossier is een geordende 

verzameling documenten die inzichtelijk maken dat een leraar bekwaam is en zijn bekwaamheid in 
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zijn professionele loopbaan onderhoudt in overeenstemming met het beleid van zijn 

school(bestuur). Een school moet kunnen aantonen dat haar leraren daadwerkelijk bekwaam zijn 

en daarbij door de school in staat worden gesteld om hun bekwaamheid te onderhouden.  

 

De bekwaamheid wordt, naast de gevolgde opleidingen en de werkervaring, ook periodiek be-

sproken tijdens gesprekken in het kader van de gesprekkencyclus. De gesprekkencyclus is een 

methodiek en structuur om planmatig en gericht te investeren in personeel met als doel om de 

belangen en doelstellingen van zowel de organisatie, als de medewerkers optimaal en wederzijds 

op elkaar af te stemmen. Kalisto hanteert een afgesproken gesprekkencyclus en ziet deze cyclus 

als een motiverend instrument dat bijdraagt aan optimale werkprestaties. 

Daarnaast beschikt iedere medewerker over een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). Het POP is 

een (dynamisch) plan waarmee de medewerker systematisch en doelgericht in zijn/haar eigen 

professionele ontwikkeling investeert. In het POP worden ook de afspraken tussen de werknemer 

en de werkgever over de professionalisering vastgelegd.  

Zowel medewerker als leidinggevende zorgen ervoor dat de gesprekkencyclus voeding geeft aan 

het opstellen en onderhouden van het POP en het vullen van een bekwaamheidsdossier waarbij de 

medewerker uiteindelijk verantwoordelijk is voor het bijhouden van het POP en het bekwaam-

heidsdossier. 

  

Scholing en begeleiding nieuwe leerkrachten 

De ontwikkeling van elke leerling en daarbij goede ondersteuning en faciliteiten bieden, staat 

steeds voorop en daar hoort ook ontwikkeling van de Kalisto-personeelsleden bij. De ingezette lijn 

van de afgelopen jaren wordt voortgezet. Dat betekent dat Kalisto leerkrachten en directieleden zo 

goed mogelijk wil toerusten op hun taak door een zo breed mogelijke investering in scholing.  

 

Dit scholingsaanbod bevat verschillende componenten: 

• Het scholingsaanbod van Trefpunt Onderwijsprofessionals (TOP), bestaande uit een 25-tal 

korte cursussen waaraan ruim 400 leerkrachten van Kalisto en SPCO Groene Hart deelnemen. 

• Het scholingsaanbod zoals hierboven genoemd, bestaande uit cursussen waar bovenbouw-

leerkrachten van Kalisto, SPCO en onderbouw docenten van het Kalsbeek College kunnen 

deelnemen in het kader van het bieden van een doorlopende leerlijn PO-VO. 

• De TOP-leerkrachtopleiding, een tweejarig traject waaraan per tranche 30 leerkrachten van de 

diverse scholen deelnemen. 

• Het opleidingstraject ‘Young professionals’ voor startende leerkrachten. 

• Het faciliteren van de schoolleidersopleiding. 

• Het faciliteren van een opleiding voor adjunct-, locatie- en meerscholendirecteuren. 

• Het scholingsaanbod van elke school op basis van het schoolplan. 

 

Vitaliteit 

Kalisto gaat vanaf het schooljaar 2019 extra aandacht geven aan de vitaliteit van haar medewer-

kers. Onder vitaliteit verstaan we “dat medewerkers doorlopend in hun arbeidsleven over moge-

lijkheden en voorwaarden beschikken om nu en in de toekomst met behoud van gezondheid en 

welzijn te kunnen functioneren.” Vitaliteit is belangrijk voor medewerkers (gezondheid & geluk) en 

belangrijk voor Kalisto als werkgever om de gewenste kwaliteit van onderwijs te kunnen behalen. 

Via een ambitieus vitaliteitsplan beoogt Kalisto de vitaliteit van haar medewerkers te borgen en 

waar nodig verder te verbeteren. Dit moet resulteren in een toename van ervaren werkgeluk, een 

verbetering van de kwaliteit/prestaties en een lager verzuim. Om de doelstelling concreet en 
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meetbaar te maken gaat Kalisto het ‘werkvermogen’ van haar medewerkers meten. Werkvermogen 

geeft aan in welke mate iemand in staat is (zowel wel fysiek als mentaal) zijn of haar werk te doen 

en kijkt daarbij niet alleen naar gezondheid, maar ook naar competenties, motivatie en werksitua-

tie. Door het werkvermogen te meten heeft de medewerker voordelen (werkt als een spiegel en bij 

risico de mogelijkheid om direct anoniem hulp te krijgen) en heeft de werkgever voordelen op 

twee niveaus: op schoolniveau krijgt de leidinggevende inzicht en concrete handreikingen om 

werkvermogen in het team te verhogen (focus) en op organisatieniveau kan er gerichter worden 

gekozen waar budget, inspanningen en aandacht naar toe gaan. 

 

De Heeswijk heeft de volgende aandachtspunten op het gebied van personeelsbeleid voor de 

komende vier jaar:  

 

Veranderingsproces  

Het team is zich bewust van het proces van de onderwijsverandering waarin we zitten. We werken 

bewust aan een professioneel lerende cultuur door het team te begeleiden in het proces van ver-

andering. Deze is vooral zichtbaar in het werken aan de zaakvakken. 

 

Topopleidingen 

De leerkrachten die de Topopleiding doen, delen kennis met overige teamleden. 

- kennis delen is vergroten van de kunde in de school 

- vergroten en versterken van de professionele organisatie 

In de school is op termijn de visie van systemisch werken zichtbaar; de leerlingen werken op ver-

schillende plekken en de mogelijkheden worden optimaal benut. Dit alles vergroot de betrokken-

heid van de leerlingen, wat de resultaten positief beïnvloedt.  

Gedeeld leiderschap 

Binnen De Heeswijk werken we met PLG’s (Professionele Leergemeenschappen).  

Alle teamleden hebben zitting en zijn betrokken bij een PLG. Teamleden zijn verantwoordelijk voor 

de veranderingen in de school. Dit geven we vorm door op een professionele manier te vergade-

ren. De teamleden nemen hun taak in de PLG serieus en geven elkaar feedback als dat nodig is. 

Teamleden krijgen en nemen hun verantwoordelijkheid.  

 

Communicatie 

De onderlinge communicatie binnen het team verloopt via korte lijnen. Van belang is de aandacht 

voor de professionele benadering van elkaar wanneer dit nodig is. Door gebruik te maken van 

intervisiemomenten versterken we deze communicatie. Aandacht gaat ook uit naar communicatie 

met ouders. Het gesprek tussen ouder en leerkracht staat centraal. Wanneer noodzakelijk komen 

interne begeleiders en directie in beeld. Social Schools vervult een duidelijke rol in de communica-

tie naar ouders, maar ook in de onderlinge communicatie. 

Ziekteverzuim 

Terugdringen van het ziekteverzuim heeft onze aandacht. Coaching van de teamleden, begelei-

ding door externen en het vitaliteitsbeleid van de stichting dragen bij aan het verlagen en stabili-

seren van ons ziekteverzuim en vergroot het werkplezier en werkvermogen van het team. 
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5. Kwaliteitszorg 

 

5.1. Inleiding 

 

Als basis voor onze kwaliteitszorg gebruiken we het model ‘Regie op Onderwijskwaliteit’.  

Hiermee wordt ook voldaan aan de voorschriften die de Inspectie stelt aan het schoolplan op het 

gebied van kwaliteit. 

In dit hoofdstuk beschrijven we op welke wijze wij onze kwaliteit bewaken, borgen en verbeteren.  

 

 

5.2. Hoe wij onderwijskwaliteit definiëren 

 

5.2.1.  Identiteit 

De rol die die identiteit speelt in ons onderwijs en wat dat betekent voor onze ambities: 

 

 

KBs De Heeswijk is een katholieke school. De school staat open voor alle leerlingen en ouders, 

maar verwachten van de leerlingen dat zij deelnemen aan de activiteiten die te maken hebben met 

onze identiteit.  

Elk geloof en iedere levensovertuiging wordt gerespecteerd. Kinderen groeien immers op in een 

samenleving waarin culturele verscheidenheid steeds toeneemt. In deze veelvormigheid proberen 

wij de leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden. Samen leven, samen spelen en samen leren zijn 

belangrijke uitgangspunten voor het onderwijs op KBs De Heeswijk. 

We zijn een school waarbinnen we christelijke waarden en een christelijke levenshouding aanleren. 

Dit gebeurt niet alleen in de catecheselessen maar vooral ook in: 

Mentaliteit en werksfeer in onze school. Deze moet zo zijn dat de kinderen, leerkrachten en ouders 

https://www.poraad.nl/system/files/po-raad_-_regie_op_onderwijskwaliteit.pdf
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zich geborgen en gelukkig voelen in de school.  

De levensbeschouwelijke opstelling van de leerkrachten dient positief te zijn met betrekking tot 

het aanleren van een christelijke levenshouding. In onze school is de communicatie tussen leerling 

en leerkracht van wezenlijk belang. 

  

In het kader van de levensbeschouwelijke identiteit doen we o.a. het volgende op school:  

Bijbelverhalen en eigentijdse verhalen vertellen, het vieren van katholieke feesten en daarin de 

leerlingen ervaring laten opdoen met symbolen en tradities, bidden, lessen geven uit de methode 

Trefwoord, verbindingen zoeken met andere levensbeschouwingen, de invoering van de methode 

De Gelukskoffer, het voeren van kindgesprekken, deelname aan acties om concreet iets te doen 

voor je medemens, belangstelling tonen voor en hulp bieden bij de Eerste Communie en het 

Vormsel. 

 

 

5.2.2.  Socialisatie 

De waarden, normen en gebruiken die we onze leerlingen willen meegeven zodat zij vol-

waardig kunnen meedoen in de samenleving: 

In ons onderwijs en in de omgang met elkaar willen we de leerlingen een positieve levenshouding 

bijbrengen o.a. gebaseerd op vertrouwen, respectvol zijn, een positief zelfbeeld hebben. 

 We willen dit bereiken door voorbeeldgedrag, het oproepen van verwondering, leerlingen positief 

stimuleren, aandacht schenken aan emoties en relaties. Op deze wijze trachten we de leerlingen 

mede op te voeden tot volwaardige burgers, die een positieve bijdrage kunnen leveren aan de 

maatschappij. 

 

 

5.2.3. Opleiding 

Waartoe we onze leerlingen opleiden: 

We willen het beste voor ieder kind. We nemen de leerling acht jaar mee op De Heeswijk. In deze 

acht jaar leren we de kinderen zichzelf te kennen, leren we cognitieve vaardigheden, leren we kin-

deren hoe om te gaan met elkaar en leren we de kinderen de wereld kennen.  

We streven ernaar dat alle leerlingen eind groep 8 uitstromen op het referentieniveau 1S en mini-

maal op het referentieniveau 1F. 

 

5.2.4. Persoonsvorming 

Wat onze leerlingen nodig hebben om zicht te krijgen op: wie ben ik? Wat wil ik (worden)? 

Wat vind ik belangrijk? En hoe wil ik omgaan met anderen?: 

De leerlingen leren een positief beeld van zichzelf te krijgen door gezond te leven. 

De leerlingen leren vanuit hun eigen kracht de ander positief te benaderen. 

De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen. 

De leerlingen leren respectvol om te gaan met verschillende opvattingen van mensen 
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De leerlingen krijgen een beeld van hun eigen mogelijkheden en interesses. 

 

5.2.5. Kwalificatie 

Met welke kennis en vaardigheden wij onze leerlingen willen toerusten zodat ze volwaardig 

kunnen meedoen in de samenleving: 

We vinden het belangrijk dat kinderen kwalitatief goed onderwijs krijgen. Dat kinderen iedere dag 

leren, ontdekken, plezier hebben, zich ontwikkelen en ontdekken wie zij zijn. Hierbij gaan we uit 

van de landelijk vastgestelde referentieniveaus 1F en 1S. Dit doen we door planmatig en op-

brengstgericht te werken.  

 

5.3 Zicht op onderwijskwaliteit 

Hulpmiddelen 

De hulpmiddelen/ werkwijzen die wij gebruiken of willen gaan gebruiken om onderwijskwaliteit in 

beeld te krijgen en waarom: 

Zie ook, naast de hieronder genoemde en beschreven punten, het document “Regie op onderwijs-

kwaliteit bij Kalisto”. 

Overzicht van de positie in de wijk/regio 

De directie maakt een overzicht van de positie van de school in onze wijk. Daarin komen de vol-

gende aspecten aan de orde: 

• Overheidsbeleid en samenwerkingsverband (eens per twee jaar); 

• Tevredenheid en verwachtingen van ouders (elke twee jaar wordt bij de ouders de tevre-

denheid bepaald met behulp van een vragenlijst. 

• Kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van de leerlingenpopulatie ook in relatie met 

de ontwikkeling op de collega-scholen (eens per vier jaar) 

• SWOT-analyse (eens per vier jaar) 

Zicht op contacten met instellingen, verenigingen, collega-scholen. We gaan na wat deze contac-

ten voor effecten hebben binnen de school en hoe de betreffende instellingen de contacten waar-

deren. Op basis daarvan bepalen we op welke wijze het contact voortgezet wordt. 

Rapportage aan: Bevoegd gezag, medezeggenschapsraad, team en betrokken instanties. 

Te gebruiken bij: evaluatie, opstellen en bijstellen van het schoolontwikkelingsplan en het jaarlijkse 

actieplan. 

 

Het bepalen van de doelen van de school 

Eens in de vier jaar stelt het team, op initiatief van de directie, doelen voor het onderwijs vast (op 

basis van de analyse van de uitgangspositie). Deze doelen worden vastgelegd in de missie en visie. 

Bij de beschrijving komen de volgende onderdelen aan de orde: 

• Te bereiken doelen op het gebied van onderwijs en leren. 
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• De te bereiken leeropbrengsten. Deze worden ieder jaar vastgesteld (tussen- en eindresul-

taten; rekening houdend met onze populatie). 

• Te bereiken doelen op gebied van school-specifieke aspecten. Het gaat hier om doelen 

waarmee we ons willen profileren. 

Rapportage aan: het bevoegd gezag, de medezeggenschapsraad. 

Te gebruiken bij: jaarlijkse analyse van de huidige situatie (wat is er van de doelen al gerealiseerd 

en wat moet nog worden nagestreefd 

Het bevoegd gezag stelt de doelen vast. 

 

Analyse van de huidige situatie aan de hand van de doelstellingen 

Jaarlijks wordt middels de evaluatie van het jaarplan bepaald of de daarin genoemde doelstellin-

gen zijn gerealiseerd. Eens in de vier jaar gaat de directie na in hoeverre de schooldoelstellingen 

uit het schoolplan zijn gerealiseerd. Daarbij worden de volgende instrumenten ingezet: 

• Klassenbezoeken door IB en locatie-directeur 

• Ontwikkel-, functionerings- en beoordelingsgesprekken en bijbehorend plan van de leer-

kracht 

• Klankbordgroep met ouders 

• Afname vragenlijsten bij leerlingen en oud-leerlingen  

• Afname vragenlijsten bij leerkrachten 

• Een enquête en/of schooldiagnose-instrument: De Succes!Spiegel. 

De directie neemt het initiatief voor de uitvoering van de analyse. Daartoe wordt jaarlijks, in over-

leg met het team, een plan van aanpak gemaakt 

Rapportage aan: het bevoegd gezag, de medezeggenschapsraad, het team. 

Te gebruiken bij: het actieplan en de bijstelling van het meerjarenplan 

 

Werken met het ‘schoolplan op 1 A4’ Voor uitvoering van het schoolplan hanteren wij de volgende 

werkwijze: 

Elke MR-vergadering worden de acties in het actieplan voor het betreffende jaar besproken. Voor-

afgaand aan de MR-vergadering heeft de directie overleg met het team over de stand van zaken 

met betrekking tot het realiseren van het actieplan. Er wordt geëvalueerd in hoeverre de gestelde 

meetpunten bereikt zijn.  

Als de meetpunten bereikt zijn (voor het einde van het schooljaar) worden er nieuwe meetpunten 

gesteld, die leiden tot het realiseren van de strategieën aan het eind van de schoolplanperiode en 

het realiseren van de kwantitatieve doelen.  

Elk jaar worden nieuwe meetpunten vastgesteld per strategie en worden de acties bepaald die 

nodig zijn om de doelen te realiseren.  

Handelingsgericht werken 

Op De Heeswijk werken de intern begeleiders en directie planmatig aan de hand van de cyclus 
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handelingsgericht werken. Hierin staan diverse overlegmomenten gepland om de onderwijskwali-

teit te volgen en te waarborgen. Voorbeelden hiervan zijn flitsbezoeken, groepsbezoeken, leerlin-

genbesprekingen, groepsbesprekingen en het analyseren van de CITO-opbrengsten. 

Gesprekkencyclus 

De directie volgt een vastomlijnde gesprekkencyclus met het personeel om de persoonlijke ont-

wikkeling en het functioneren van het personeel in kaart te brengen. Onderdeel van de gesprek-

kencyclus zijn ontwikkel-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken. We volgen hierin het perso-

neelsbeleid van Kalisto. 

Toetsen 

Gedurende het schooljaar worden er toetsen afgenomen behorende bij de methode. Dit zijn de 

methode gebonden toetsen. Daarnaast worden twee keer per jaar methode-onafhankelijke toet-

sen afgenomen. Wij maken gebruik van de Cito LOVS-toetsen en volgen hierbij de toets kalender 

van Kalisto. Deze gegevens worden verzameld en ingevoerd in het digitale leerlingvolgsysteem 

Parnassys en geanalyseerd door de leerkrachten en intern begeleiders. 

 

 

Eisen aan instrumenten 

De eisen die we stellen aan de kwaliteit van de instrumenten waarmee we de onderwijskwaliteit in 

beeld brengen: 

1. Vragenlijsten Kwaliteitszorgsysteem Succes! Spiegel:  

a. Zelfevaluatievragenlijsten bij leraren, Intern Begeleiders en Schooldirectie 

b. Tevredenheidsvragenlijsten bij leerlingen, ouders en medewerkers 

c. Vragenlijsten bij externe auditoren 

2. Rapportage door inspectie n.a.v. Bestuur gericht toezicht en verificatiebezoeken op scho-

len. 

3. Leerling Volgsysteem (ParnasSys): methode gebonden en niet-methode gebonden toetsen 

(CITO toetsen o.b.v. jaarlijkse toets kalender Kalisto) 

4. Leerling Volgsysteem sociaal-emotionele ontwikkeling 

5. Vragenlijsten Sociale Veiligheid (wettelijke plicht: jaarlijks groepen 7 en 8)  

6. Leerlingbesprekingen, trendanalyses en rapportvergaderingen met leerkrachten IB en di-

rectie in diverse samenstellingen 

Collegiale visitatie/ Audits: jaarlijkse audit op een kwart van de Kalisto-scholen 

 

Hoe hulpmiddelen ons zicht op onze onderwijskwaliteit geven 

Hoe de instrumenten of werkwijzen die we nu al gebruiken helpen om daadwerkelijk zicht te krij-

gen op de onderwijskwaliteit: 

De data die worden ingevoerd in het leerlingvolgsysteem (ParnasSys) worden geanalyseerd en 

besproken met leerkracht, IB, directie en team. Het leerlingvolgsysteem levert specifieke overzich-

ten met informatie over de leerrendementen van de leerlingen, de groepen en de school. 
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Hoe we zicht krijgen op merkbare en meetbare opbrengsten van ons onderwijs: 

We krijgen zicht op de opbrengsten van ons onderwijs door het analyseren van de gegevens uit 

ons leerlingvolgsysteem. Twee keer per jaar worden de resultaten besproken in het overleg tussen 

IB en leerkracht en binnen het IB/directie-overleg. De doelen worden geëvalueerd en er worden 

nieuwe doelen vastgesteld op het gebied van begrijpend en technisch lezen, rekenen en spelling. 

 

5.4. Hoe wij werken aan onderwijskwaliteit  

Wat we vragen van onze medewerkers in hun didactisch en pedagogisch handelen en hun bijdrage 

aan school/onderwijsontwikkeling: 

KBs De Heeswijk 

Op KBs De Heeswijk werken we volgens het Directe Instructie Model. Via diverse studie- en cur-

susmomenten, zoals de TOP-opleiding, IB- en directieopleiding en cursus 4 x Wijzer komen de 

nieuwste inzichten de school binnen. In alle lessen staat het benoemen van het leerdoel, het wer-

ken in verschillende niveaugroepen (meestal drie) en het geven van feedback op product en pro-

ces centraal. De uitgangspunten van meervoudige intelligentie proberen we veelvuldig aan bod te 

laten komen in de lessen. 

Onze visie is dat een leerling zich het beste kan ontwikkelen in een veilige leeromgeving en wan-

neer hij een positief zelfbeeld heeft. Het pedagogisch klimaat waarin wij les geven is dan ook es-

sentieel binnen ons onderwijs. We verwachten van alle leerkrachten dat zij, samen met de leer-

lingen, streven naar een positief groepsklimaat en werken hier onder andere expliciet aan tijdens 

de gouden en zilveren weken. 

 

Kalisto 

Om succesvol te werken aan integrale kwaliteitszorg heeft de leidinggevende aandacht voor: 

• Visie en beleid. Er is een duidelijke visie, die wordt vertaald naar doelen. 

• Schoolcultuur. De cultuur is professioneel, gericht op ontwikkeling met professionele leer-

krachten in een professionele organisatie. 

• Schoolgegevens. Er zijn gegevens beschikbaar die als basis kunnen dienen voor het moni-

toren en verbeteren van de onderwijskwaliteit. 

• Schoolorganisatie. Er is goede leiding, die ruimte laat voor formele en informele momen-

ten. 

• Evaluatie en beoordeling. Er is een evaluatiesysteem om met leerkrachten de kwaliteit van 

het onderwijs te beoordelen en zo nodig te verbeteren. 

• Informatie en communicatie. Informatie- en communicatiemiddelen worden bewust ge-

hanteerd, om zowel intern als extern de gewenste doelen te bereiken. 

Beheer. Inventaris, huisvesting en de overige financiële aangelegenheden worden adequaat be-

heerd. 

 

Wat het werken aan onderwijskwaliteit aan leiderschapsstijl(en) vraagt op verschillende niveaus in 

de organisatie: 
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De directie stimuleert teamleden om zich te professionaliseren, zowel binnen als buiten de school 

en deze kennis met collega ’s te delen om zo de onderwijskwaliteit te versterken. Schoolbreed 

worden ontwikkelingen in gang gezet en doelen uit het schoolplan nagestreefd. Hierin krijgen 

leerkrachten verschillende rollen toebedeeld binnen de professionele leergemeenschappen en 

hebben zij verschillende taken. Binnen ontwikkel-, voortgang- en functioneringsgesprekken wordt 

met leerkrachten besproken waar hun kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen en ambities liggen. 

 

Hoe we de maatschappelijke omgeving bij ons onderwijs betrekken: 

We werken samen met personen en organisaties uit de wijk en Montfoort. Ten eerste met de ou-

ders van de school, daarnaast met buurtbewoners, de gemeente, Montfoort schoon, de voor-

schoolse en naschoolse opvang, de peuterspeelzaal, sportverenigingen en parochie. Een paar keer 

per jaar wordt er iets gedaan voor de ouderen in het Antoniushof. We stellen de school ter be-

schikking voor informatieavonden voor de buurt en voor een ouderplatform.  

 

Hoe we samenwerken met ouders en ketenpartners: 

Ouders en ketenpartners worden op diverse manieren betrokken bij ons onderwijs. Met name 

tijdens buitenschoolse activiteiten worden ouders en ketenpartners ingeschakeld en benaderd om 

hun kennis en expertise te komen delen of hulp te bieden bij de activiteiten. Ouders kunnen deel-

nemen aan de medezeggenschapsraad, oudervereniging en klankbordgroep. 

 

Wat voor schoolgebouw en materiaal we nodig hebben om onderwijskwaliteit te kunnen bieden: 

We beschikken over een goed geoutilleerd gebouw met voldoende lokalen en open ruimtes om 

leerlingen individueel en in groepen te kunnen laten werken. Er zijn verschillende kleinere ruimtes 

om kinderen in kleine groepjes te kunnen begeleiden. De speelzaal en pleinen bieden voldoende 

ruimte voor beweging en ontspanning. De digitale onderwijsvoorzieningen zijn goed op peil, maar 

vragen wel een geregelde investering. 

 

Wat het werken aan kwaliteit van het handelen van ons bestuur, de bestuurlijke staf en van de 

schoolleiders vraagt: 

Door elkaar geregeld te spreken over opbrengsten, personele ontwikkelingen en investeringen 

houden we gezamenlijk zicht op de ontwikkelingen per school en op Kalisto-niveau. De kwaliteits-

gesprekken zijn hier leidend in. 

 

Hoe er ervoor zorgen dat onze mensen en middelen zo worden ingezet dat het de onderwijskwali-

teit verder verbetert: 

De directie maakt ieder jaar, in overleg met het team, een formatieplan, waarin de kwaliteiten van 
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leerkrachten goed tot hun recht komen en de onderwijskwaliteit van de school voorop staat.  

Samen met het bestuur stelt de directie een begroting op die sluitend is en recht doet aan de on-

derwijsontwikkeling. 

De intern begeleiders houden een begroting en verantwoording bij van de gelden die voortkomen 

uit de basisondersteuning en de extra ondersteuning die wordt ingeschakeld bij het samenwer-

kingsverband Passenderwijs. 

 

 

 

 



  

Bijlage 1 

Schoolplan op 1 A4 

 

Kwalitatief doel voor 2019-2023:  

In deze planperiode streven wij naar kwalitatief goed onderwijs waarin actief leren, ontwikkeling van talenten en eigenaarschap bij leerlingen centraal staan. 

Voor schooljaar 2019-2020 betekent dit concreet: 

 Plannen en opbrengsten in Parnassys, 

cyclus leerling- en groepsbespreking, 

invoeren Succes!Spiegel 

4 x per jaar bespreking door 

leerkracht en intern begeleider, 

vragenlijsten uitzetten en op-

brengsten bespreken 

Rooster staat in de teamagenda 

Vragenlijsten versturen, bespre-

king in team en klankbordgroep 

plannen 

IB 

Jan/ict-er 

augustus 

november en janu-

ari 

Invoering methode De Gelukskoffer  Instructie door ontwikkelaars, 

gezamenlijke start en bespre-

king voortgang 

Twee teambijeenkomsten voor 

uitleg en instructie  

Bespreking in teamvergadering 

Allen 

plg seo/ talen-

ten 

oktober 2019 

4 x per jaar 

Verder implementeren van 4 X Wijzer 3 bijeenkomsten met externe 

begeleider. Planning, observa-

ties en begeleiding van interne 

coördinator 

Begeleider komt 3 x voor in-

structie en observatie 

Planning thema ’s, begeleiding 

en coaching 

Marco Bast-

meijer 

Viona  

september, februa-

ri, juni 

augustus en team-

vergaderingen 

Invoering methode Wereld in Getallen  Bijeenkomst met externe bege-

leider. Bespreking in bouw- en 

teambijeenkomsten  

Nadere uitleg van de opzet en 

gebruik van de methode 

Bespreking voortgang in het 

team  

Uitgeverij 

 

plg rekenen 

september 

 

6 x per jaar 

Activiteiten in plaatselijke pers, deelname 

plaatselijke initiatieven, samenwerking 

voor- en naschoolse opvang 

 

Schoolactiviteiten worden ge-

meld, deelname monumenten-

dag en 4en 5 mei, gesprek YB 

Act-coördinator onderhoudt 

contact met pers, inschrij-

ven/deelnemen. Gesprek YB 

Mark en Jan Hele jaar 

December 
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