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1 Inleiding
1.1 Voorwoord
Het schoolplan is een beleidsdocument voor een periode van vier jaar, 2019-2023. Hierin zijn de strategische visie en
de beleidskeuzen op hoofdlijnen vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot
de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd en omvat in elk geval het onderwijskundig beleid,
het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.
Daarnaast worden eigen specifieke beleidskeuzes beschreven.

1.2 Doelen en functie
Ons schoolplan beschrijft in de eerste plaats onze kwaliteit: onze missie, onze visie en de daaraan gekoppelde
doelen. Op basis van de huidige situatie hebben we diverse instrumenten ingezet om grip te krijgen op onze sterke en
zwakke punten en daarmee op onze verbeterdoelen voor de komende vier jaar.
Het schoolplan functioneert daardoor als een verantwoordingsdocument (wat beloven we?) naar de overheid, het
bevoegd gezag en de ouders en als een planningsdocument (wat willen we wanneer verbeteren?) voor de
planperiode 2019-2023. Op basis van ons vierjarige Plan van Aanpak willen we jaarlijks een jaarplan opstellen. In een
jaarverslag zullen we steeds terugblikken of de gestelde verbeterdoelen gerealiseerd zijn. Op deze wijze geven we
vorm aan een cyclus van plannen, uitvoeren en evalueren.

1.3 Procedures
Dit schoolplan is tot stand gekomen in nauwe samenwerking van teamleden met directie en ter goedkeuring
voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. De directeuren maakten een raamwerk, waarna groepjes teamleden
voor invulling van verschillende onderdelen van het onderwijskundig beleid zorgden. De missie en visie van de school
zijn integraal op een studiedag besproken en vastgesteld. De komende vier jaar zullen we planmatig hoofdstukken
van ons schoolplan met elkaar bespreken. Daarnaast zullen we aan het einde van ieder schooljaar het jaarplan voor
het komend jaar samen vaststellen. Ieder jaar kijken we met het team ook terug: hebben we onze verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd? Tenslotte dragen we zorg voor een cyclische evaluatie van de beleidsterreinen, zoals
beschreven in dit schoolplan. Met behulp van de jaarlijkse Quick Scan stellen we per jaar vast wat er (niet) goed gaat
en bepalen we onze verbeterdoelen, in relatie met ons schoolplan en de voorgenomen verbeterpunten.
Het doel van ons schoolplan is tweeledig: enerzijds is het een document voor verantwoording aan de ouders en de
overheid; anderzijds is het een planningsdocument voor de ontwikkeling van de school. Het schoolplan is op voorstel
van de directeuren vastgesteld door het bestuur. De medezeggenschapsraad heeft instemming verleend. Jaarlijks zal
worden bekeken of de beoogde doelen zijn behaald en of het plan bijstelling behoeft. Op deze wijze zal het
schoolplan telkens actueel zijn.

1.4 Verwijzingen
Ons schoolplan is een basisplan. Daar waar mogelijk en noodzakelijk verwijzen we voor een meer gedetailleerde
beschrijving naar beleidsstukken (bijlagen). De bijlagen zijn opgenomen in de paragrafen waarbij ze horen en hebben
we verzameld in een groslijst (bijlage bij het schoolplan). De bijlagen zijn in te zien bij de directie.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Kindkenmerken
Beleidsplan cultuuronderwijs
Het schoolondersteuningsprofiel
De zorgbrochure
Het beleidsplan ICT
Overzicht Montessoridiploma
De schoolgids
Inwerkplan nieuwe leerkrachten
De meerjarenbegroting
Het nascholingsplan
Overzicht taakverdeling
Brochure waarderend auditeren NMV
De uitslag van het oudertevredenheidsonderzoek
Werkverdelingsplan
Overzicht beleidsterreinen Quick Scan
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2 Schoolbeschrijving
2.1 Schoolgegevens
Montessorischool Leidschenveen
Brinnummer

26PZ

Adres + nummer

Cicerostrook 1

Postcode + plaats

2493 ZL Den Haag

Telefoonnummer

070-3271123

Website adres

www.montessorileidschenveen.nl

E-mailadres

info@mslv.nl

Managment
Directeur/bestuurder

Maarten Stuifbergen

Directeur

Bianca Boutestijn

Zorgcoördinator

Evelien Wagner

Onderbouwcoördinator

Inge Bosch

Middenbouwcoördinator

Siny Noordover

Bovenbouwcoördinator

Cathalyne Damen

Bestuur Montessori Stichting Vreugd en Rust
Lid dagelijks bestuur

Maarten Stuifbergen

Lid dagelijks bestuur

Rob van der Veer

Voorzitter algemeen bestuur

Hans Luyendijk

Lid algemeen bestuur

Boris Kocken

Lid algemeen bestuur

Corine Gijzen

Lid algemeen bestuur

Elles Driessen

Adres + nummer

Cicerostrook 1

Postcode + plaats

2493 ZL Den Haag

Telefoonnummer

070-3271123

Website adres

www.msvr.nu

2.2 Kenmerken van het personeel
De directie van de school bestaat uit de directeur/bestuurder en de directeur. De directie vormt samen met de
bouwcoördinatoren (onderbouw-middenbouw-bovenbouw) en de zorgcoördinator het managementteam (MT) van de
school. Het schoolteam bestaat uit:
1 directeur/bestuurder
1 directeur
26 deeltijd/voltijd groepsleerkrachten
1 vakleerkracht bewegingsonderwijs
1 vakleerkracht muziekonderwijs
1 vakleerkracht beeldende vorming
1 vakleerkracht dansante vorming
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3 onderwijsassistenten
2 administratief medewerkers
1 conciërge
1 remedial teacher
2 intern begeleider
1 arrangementenbegeleider
Van de 42 medewerkers zijn er 37 vrouw en 5 man. De leeftijdsopbouw wordt gegeven in onderstaand schema (stand
van zaken per 1-9-2019).
Per 01-09-2019
Ouder dan 55 jaar

3

Tussen 46 en 55 jaar

17

Tussen 36 en 45 jaar

15

Tussen 26 en 35 jaar

7

Jonger dan 25 jaar

0

Totaal

42

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

2.3 Kenmerken van de kinderen
Onze school wordt bezocht door 477 kinderen (juli 2019) van verschillende nationaliteiten.
De kenmerken van de kinderen hebben we beschreven in het document kindkenmerken 2019 (zie bijlage). In dit
document staan de kenmerken per groep beschreven. Het leerlingenaantal is redelijk stabiel.
In algemene zin hebben wij –op grond van de kenmerken van de kinderen- de volgende aandachtspunten: extra
aandacht voor taalonderwijs en extra aandacht voor gedragsregulering.
Bijlagen
1. Kindkenmerken 2019

2.4 Kenmerken van de ouders
Onze school staat in een Vinexwijk. Het opleidingsniveau van de ouders is ons bekend (via intakegesprekken). De
kengetallen laten zien dat onze school te maken heeft met een HBO-populatie of hoger. Een belangrijk kenmerk van
de ouders is ook het relatief hoge percentage leerlingen met gescheiden ouders.

2.5 Sterkte-zwakteanalyse
In het kader van ons nieuwe schoolplan zien we voor de komende vier jaren een aantal kansen (intern en extern) en
bedreigingen (intern en extern) voor wat betreft de school, het personeel en de kinderen. We willen daarmee
nadrukkelijk rekening houden in ons beleid en onze beleidskeuzen.
STERKE KANTEN SCHOOL

ZWAKKE KANTEN SCHOOL

Veel aandacht voor creatieve vorming

Scheve verhouding mannen / vrouwen

Gedreven en verbonden team

Te weinig aandacht voor Sociaal Emotioneel Leren

Solide organisatiestructuur

Contact met externen

Heldere montessorivisie
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KANSEN SCHOOL

BEDREIGINGEN SCHOOL

Samenwerken met Vlietkinderen (IKC)

NT2 instroom

Kindgesprekken

Teveel ICT (voor kinderen in de klas)

Digitalisering

Opvoeding van ouders / de school

Groen(er) plein

Lerarentekort

Expertise van ouders vaker inzetten

Passend onderwijs
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3 Onderwijskundig beleid
3.1 De missie van de school
Missie-kern
De school is een algemeen bijzondere school en gaat niet uit van een levensbeschouwelijk of godsdienstig, maar van
een opvoedkundig en onderwijskundig principe, verankerd in het montessorionderwijs. Onze school stelt zich tot taak
door middel van geplande leersituaties in een voorbereide omgeving zodanige vormings- en opvoedingssituaties te
scheppen dat de haar toevertrouwde kinderen naar eigen aanleg en mogelijkheden de basis kunnen leggen voor een
ontwikkeling naar volwassenheid. De school put haar mogelijkheden uit de mensen (kinderen, personeel, ouders) die
haar maken, met hun talenten en hun beperkingen. De school wordt geleid vanuit de gedachte dat mensen bereid zijn
het beste uit zichzelf te halen wanneer zij verantwoordelijk zijn voor de taken waarvoor zij zijn gesteld en
medeverantwoordelijk zijn voor het functioneren van de totale schoolgemeenschap.
Slogan en kernwaarden
Onze slogan is: 'Wie durft te verdwalen vindt nieuwe paden'.
Missiebeleid
Beleid om de missie levend te houden:
- De missie komt tenminste 1 x per jaar aan bod in een teambijeenkomst.
- De missie is opgenomen in de schoolgids.
Parel

Standaard

Op onze school werken leerkrachten samen in intervisieteams

KA2 - Kwaliteitscultuur

Op onze school geven we vaklessen dansante, muzische en beeldende
vorming en is een vakdocent gym.

OP1 - Aanbod

Onze kernwaarden zijn:

- Op onze school
heerst een
professionele
cultuur

- Op onze school
hebben we oog
voor de
ontwikkeling van
het individuele
kind

- Op onze school
hebben we oog
voor de belangen
van
ouders/verzorgers

- Op onze school
hanteren we een
breed
onderwijsaanbod
voor kinderen.

3.2 De visies van de school
Visie
In het groeiproces, dat naar volwassenheid leidt, neemt onderwijs een belangrijke plaats in. Dit geldt in belangrijke
mate voor het kind op de basisschool, omdat jonge kinderen in de periode van grote leergevoeligheid het grootste
gedeelte van hun tijd op school doorbrengen. Net als thuis ontstaan er bewust of onbewust allerlei situaties, die
bijdragen tot gedragsvorming. De school heeft daarom niet alleen de verantwoordelijkheid voor de overdracht van
basiskennis en basisvaardigheden, maar ook voor de vorming van verantwoordelijk gedrag en de vorming van
personen tot unieke, autonome mensen. Dit vormingsproces krijgt gestalte in de wijze van omgang tussen leerkracht
en kinderen, omgang van kinderen met elkaar en in de wijze van omgang met de leerdoelen en leerinhouden. Het
uiteindelijke doel, dat Maria Montessori voor ogen stond bij de opvoeding van kinderen, was dat het kind, eenmaal
volwassen geworden, in staat is zelfstandig en als vrij mens zijn plaats in de samenleving in te nemen. “Wij moeten
met al onze kennis, inzicht en vernuft het kind tegemoet treden om het te inspireren tot een houding van
nieuwsgierigheid en betrokkenheid. Dat te organiseren is de wezenlijke opdracht van de school.” (Dr. Maria
Montessori)
De visie van Maria Montessori (o.a. te vinden in haar boek “Door het kind naar een Nieuwe Wereld” (1) hebben wij
verbonden met de “De Drieslag van Gert Biesta”, een model van pedagoog Gert Biesta (2), hoogleraar aan het Centre
for Public Education and Pedagogy, Maynooth. Dit vormt een basis om op een positieve en waardevolle manier bij te
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kunnen dragen aan de maatschappij van morgen.
Dit model bestaat uit de volgende onderdelen:
Kwalificatie : leren door oefening en discipline, overdracht van kennis en vaardigheden, waarden en normen.
Socialisatie : verhouden tot de wereld, cultuur, tradities, innovaties. Manieren van doen en zijn.
Persoonsvorming : vrijheid, verantwoordelijkheid en emancipatie.
De school staat open voor alle kinderen, ook voor kinderen die op enig gebied moeilijk functioneren. Dit heeft
uiteraard beperkingen, opgelegd door de wet en/of de mogelijkheden van het systeem. De school is kritisch op haar
aanbod en wil een lerende organisatie zijn.
1 Montessori, Maria. Door Het Kind Naar Een Nieuwe Wereld.
2 Biesta, Gert (2015). Het Prachtige Risico Van Onderwijs - ISBN 9789490120085

3.3 Levensbeschouwelijke identiteit
De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in het onderwijs. We besteden structureel en expliciet
aandacht aan het vak geestelijke stromingen. Het is geïntegreerd in ons kosmisch onderwijs. We vinden het
belangrijk dat kinderen op een goede wijze met elkaar omgaan en dat ze respect hebben voor de mening en visie van
anderen. In relatie met de kinderpopulatie besteedt de school beperkt aandacht aan specifieke feesten die
gerelateerd kunnen worden aan een bepaalde levensbeschouwing.
Kwaliteitsindicatoren
1.

De leerkrachten kennen en respecteren de neutraal bijzondere grondslag van de school

2.

De leerkrachten werken zo veel mogelijk vanuit de grondslag van de school

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

Resultaat

Quick Scan 2017-2018 - Levensbeschouwelijke identiteit

3,76

3.4 Sociale en maatschappelijke ontwikkeling
Sociaal-emotioneel leren is het proces waarbij kinderen noodzakelijke kennis, attitudes en vaardigheden verwerven
en toepassen, zodat ze beter kunnen omgaan met zichzelf en de ander. Op onze school verstaan wij hier onder, dat
de kinderen evenwichtig leren omgaan met zichzelf, elkaar en met anderen. Zij leren dat in heterogene groepen: deze
zijn samengesteld uit verschillende identiteiten en leeftijden ten gunste van de sociale ontwikkeling. De kinderen
vervullen op deze wijze de rol van jongste, middelste en oudste. Zij leren hiervoor ik-, jij- en wij-competenties.
Hiertoe stimuleren wij het:
• Ontdekken en ontwikkelen van de ik-competenties.
• De signalen van het lichaam herkennen.
• (Emotie)taal gebruiken om emoties te controleren of te doven.
• Strategieën inzetten om beter om te gaan met heftige emoties.
• Ontdekken en ontwikkelen van de jij-competenties.
• Empathie.
• Lichaamstaal.
• Sociale vaardigheden.
• Ontdekken en ontwikkelen van de wij-competenties.
• Normen en waarden.
• Morele vraagstukken.
• Probleemoplosvaardigheden.
• Samenwerken, samen spelen, elkaar hulp bieden en met elkaar delen.
• Geven van waardering en respect voor elkaar, elkaars inbreng en mening
• Elkaar de ruimte geven om zelfontdekkend te leren.
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• Oplossingen zoeken en luisteren naar de ander in bijvoorbeeld conflictsituaties.
• Gevoel van saamhorigheid in de klas en in de school.
• Inleven in het gevoel van anderen.
• Denken over het eigen functioneren en de interactie met de anderen en wat daarbij verbeterd kan worden.
Beoordeling
Omschrijving

Resultaat

Zelfevaluatie - Sociale en maatschappelijke competenties [geen wettelijke eisen] (OR2)

4

Aandachtspunt

Prioriteit

Ontwikkelen SEL

gemiddeld

3.5 Actief Burgerschap en Sociale Cohesie
Als school vinden wij het belangrijk dat we de kinderen opvoeden tot mensen die voor zichzelf kunnen denken en
kritische burgers, die zich verantwoordelijk voelen voor hun omgeving en de wereld waarin wij leven. Mensen die niet
alleen aan zichzelf denken, maar ook rekening houden met anderen, nadenken over de natuur en welke gevolgen
hun acties hebben op de rest van de wereld. Wij willen kinderen leren rekening te houden met de natuur en de aarde,
waarbij we ze helpen nadenken over duurzame oplossingen.
Vanuit het kosmische gedachtegoed gaan we er van uit dat ieder levend wezen een rol heeft binnen het geheel. De
mens hoort daar ook bij. Alleen de mens kan zijn taak aanpassen aan de maatschappelijke condities van het moment.
Een voorbeeld hiervan is de steeds groter wordende individualisering, waardoor de betrokkenheid tussen mensen
onderling en de rest van de wereld steeds meer is afgenomen. In deze ontwikkelingen zien wij ook de mogelijkheid tot
andere manieren van leren en nieuwe toepassingen om kennis en vaardigheden te verwerven.
We vinden het ook belangrijk dat kinderen kennis maken met andere religies en culturen, en begrijpen dat iedereen
anders is en dat er veel verschillen zijn binnen de samenleving en daarbuiten. Rond Prinsjesdag en verschillende
verkiezingen maken de kinderen kennis met de betekenis van democratie. De kinderen ontwikkelen een eigen visie
en leren om hun visie te beargumenteren in kleine debatten in de klas. Onze school heeft een leerlingenraad. In deze
leerlingenraad zit uit elke midden- en bovenbouw een leerling die mee mag denken over veranderingen en
verbeteringen in de school. Door middel van bijvoorbeeld filosoferen leren de kinderen hun ideeën en mening te
verwoorden en leren ze ook te luisteren naar een ander, zodat ze van elkaar kunnen leren en hun visie eventueel
bijstellen. Daarmee leren ze ook dat ze een onderdeel zijn van de samenleving en hun rol daarin van belang is en ook
van betekenis kan zijn op de toekomst van de maatschappij. In de klas leren ze dit bijvoorbeeld door samen de
verantwoordelijkheid te nemen voor een nette en geordende klas, waarbij we de kinderen vragen een bijdrage te
leveren aan de voorbereide omgeving. Daarmee ontwikkelen zij een gevoel van verantwoordelijkheid.
Kwaliteitsindicatoren
1.

De school besteedt aandacht aan de bevordering van sociale competenties

2.

De school bevordert basiswaarden die nodig zijn voor participatie in de democratische rechtsstaat

3.

De school brengt burgerschap en integratie zelf in de praktijk

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

Resultaat

Quick Scan 2017-2018 - Kwaliteitszorg (actief) burgerschap en (sociale) integratie

3,33

Aandachtspunt

Prioriteit

Optimaliseren leerlingenraad

laag

3.6 Leerstofaanbod
Onderwijskundige vormgeving van ons onderwijs
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Het montessoriconcept is een pedagogisch-didactisch concept. Dit geeft expliciet aan dat het zich niet enkel richt op
het aanleren van kennis en vaardigheden, maar een brede ontwikkeling van mensen die gericht is op de ontwikkeling
van het kind, maar zich tegelijkertijd verhoudt tot de snel veranderende wereld.
De visie van Maria Montessori (o.a. te vinden in haar boek “Door het kind naar een Nieuwe Wereld”(1) hebben wij
gekoppeld aan de “De drieslag van Gert Biesta”, een opvoedkundig model van Prof Gert Biesta (2), hoogleraar aan
het Centre for Public Education and Pedagogy, Maynooth. Dit vormt een basis om op een positieve en waardevolle
manier bij te kunnen dragen aan de maatschappij van morgen. Dit model bestaat uit de volgende domeinen:
Kwalificatie: leren door oefening en discipline, overdracht van kennis en vaardigheden, waarden en normen.
Socialisatie: verhouden tot de wereld, cultuur, tradities, innovaties. Manieren van doen en zijn.
Persoonsvorming: vrijheid, verantwoordelijkheid en emancipatie.
Onderwijskundige doelstellingen
Onze onderwijskundige doelen zijn in de eerste plaats de doelen, die in de Wet op het Basisonderwijs zijn
beschreven. Verder is ons aanbod dekkend voor de kerndoelen en de referentieniveaus.
• Het onderwijs wordt zodanig ingericht, dat de kinderen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen
doorlopen. Het wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de kinderen.
• Het onderwijs richt zich in ieder geval op de emotionele en de verstandelijke ontwikkeling en op het ontwikkelen van
de creativiteit, op het verwerven van de noodzakelijke kennis en van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden.
• Het onderwijs gaat er mede van uit, dat de kinderen opgroeien in een multiculturele samenleving.
• Ten aanzien van kinderen die extra zorg behoeven, is het onderwijs gericht op individuele begeleiding die is
afgestemd op de behoefte van het kind.
• Het onderwijs gaat er mede van uit, dat de kinderen opgroeien in een steeds digitalere samenleving.
Op onze school richten wij ons dus op:
- De sociaal-emotionele ontwikkeling
- De verstandelijke ontwikkeling
- Het ontwikkelen van de creativiteit
- Het verwerven van de noodzakelijke kennis
- De verwerven van sociale vaardigheden
- Het verwerven van culturele vaardigheden
- Het verwerven van lichamelijke vaardigheden
- Het verwerven van digitale vaardigheden
1 Montessori, Maria. Door het kind naar een nieuwe wereld.
2 Biesta, Gert (2015). Het Prachtige Risico Van Onderwijs - ISBN 9789490120085
Kwaliteitsindicatoren
1.

De aangeboden leerinhouden voor Nederlandse taal en voor rekenen en wiskunde zijn dekkend voor de
kerndoelen

2.

De leerinhouden voor Nederlandse taal en voor rekenen en wiskunde zijn afgestemd op de onderwijsbehoeften
van individuele kinderen

3.

De school biedt kinderen kennis aan over de verschillen tussen culturen die in Nederland aanwezig zijn, met de
daarbij behorende waarden en normen

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

Resultaat

Zelfevaluatie - Aanbod (OP1)

3,79
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Aandachtspunt

Prioriteit

Het onderwijs is gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie

hoog

3.7 Het lusmodel

Het Lusmodel
Het Lusmodel is basis voor een beschrijving van de methodiek/didactiek in ons Montessorionderwijs. Door activiteiten
van het kind op verschillende momenten in de lus te bezien, wordt de leerweg die het kind aflegt zichtbaar en kan de
leerkracht zijn handelen afstemmen op het gedrag van het kind. Het werken volgens het model is gerelateerd aan een
aantal belangrijke principes die ons Montessorionderwijs specifiek maken. De voorbereide omgeving wordt
vormgegeven op basis van de kenmerken van de kosmische theorie. De kinderen zijn zo veel mogelijk gegroepeerd
in heterogene leeftijdsgroepen: 3 - 6 jaar / 6 - 9 jaar / 9 - 12 jaar. Begeleiding, instructie en overdracht vanuit de
leerkracht vinden in hoofdzaak individueel plaats. De leerkracht signaleert systematisch, observeert gericht, evalueert
en registreert en neemt op basis hiervan beslissingen over de begeleiding van het kind.

3.8 Taalleesonderwijs
Letters maken woorden
Woorden maken zinnen
Zinnen maken een verhaal
Doel van ons taalonderwijs is dat alle kinderen een functioneel lees- en schrijfniveau halen.
De kinderen leren communiceren met elkaar en met anderen en met mensen die een andere taal spreken. Kinderen
leren om informatie van gesproken en geschreven teksten te begrijpen en te verwerken. Ook leren ze hoe de taal in
elkaar in elkaar zit, zodat ze de taal kunnen ontleden; dit is handig voor bijvoorbeeld de juiste spelling, maar ook om
het Nederlands en andere talen te leren.
Onze kinderen worden mondig gemaakt in een wereld waarin ze kritisch moeten kunnen nadenken en opkomen voor
zichzelf.
Vanaf de onderbouw zijn er taalwerkjes en materialen waarmee de kinderen bewust en onbewust hun
taalvaardigheden ontwikkelen. Kinderen leren lezen vanuit een schrijf- naar leesconcept. Vanuit een taalrijke
omgeving wordt doelbewust het pad naar taalverwerving uitgezet.
Tijdens de taalontwikkeling kan het kind zijn eigen lijn volgen die wordt ondersteund, gevoed, bijgestuurd en verrijkt
door de leerkracht.
Tijdens projecten en thema’s komt de taal veel aan bod.
De leerkrachten plannen taallesjes op basis van signaleringen in het werk van de kinderen. Dit gebeurt niet alleen op
basis van een gerichte opdracht, maar juist ook vanuit ander werk.
De leerkrachten stellen al dan nietsamen met het kind een duidelijkdoel voor taalof voor een bepaald taalwerkje.
Doordat regels en afspraken gedurende de gehele basisschool periode terugkomen, worden deze door de kinderen
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uiteindelijk geautomatiseerd.
In de onderbouw maken de kinderen al kennis met de letters en is het al mogelijk om te lezen. Door middel van de
schuurpapieren letters worden letters aangeboden en kinderen kunnen woordjes leggen en eventueel woordjes lezen.
In de middenbouw leren de kinderen lezen met de leeslijn van Uitgeverij De Arend en ontwikkelen ze meer tempo met
behulp van de methode ‘Estafette’.
In de midden- en bovenbouw werken we met de Taal-doen!-kast. Deze is speciaal ontwikkeld voor
Montessorischolen, zodat de kinderen in hun eigen tempo en met hun eigen interesses kunnen werken aan taal.
Hierin wordt aandacht besteed aan woordenschatuitbreiding, spelling, ontleden en begrijpend lezen. Aanvullend
gebruikt de school zelfontwikkelde methodes voor spelling, werkwoordspelling, redekundig en taalkundig ontleden,
In de school beschikken we over meerdere methodes waarmee de kinderen strategieën krijgen aangeboden op het
gebied van begrijpend lezen.
Daarnaast wordt er in de school veel aandacht besteed aan het presenteren van informatie door middel van
spreekbeurten en werkstukken.
Kwaliteitsindicatoren
1.

De school is sterk gericht op de taalleesontwikkeling van de kinderen

2.

In de onderbouw (groep 1,2) wordt veel aandacht besteed aan geletterdheid ,mondelinge taalvaardigheid en
woordenschatonderwijs

3.

De leerkrachten van de middenbouw signaleren en interveniëren passend

4.

De leerkrachten combineren leestechniek, leesbegrip en leesplezier

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

Resultaat

Quick Scan 2016-2017 - Taalleesonderwijs

3,43

Aandachtspunt

Prioriteit

Verbeteren spellingonderwijs

gemiddeld

Deelname onderzoek Redzaamheidslezen

gemiddeld

3.9 Rekenen en wiskunde
Rekenen en wiskunde vinden we een belangrijk vak. In de loop van het primair onderwijs verwerven kinderen - in de
context van voor hen betekenisvolle situaties- geleidelijk vertrouwdheid met getallen, maten, vormen, structuren en de
daarbij passende relaties en bewerkingen. Ze leren ‘wiskundetaal’ gebruiken en worden ‘wiskundig geletterd’ en
gecijferd. De wiskundetaal betreft onder andere rekenkundige, wiskundige en meetkundige zegswijzen, formele en
informele notaties, schematische voorstellingen, tabellen, grafieken en opdrachten voor de rekenmachine. De
onderwerpen waaraan kinderen hun ‘wiskundige geletterdheid’ ontwikkelen zijn van verschillende herkomst: het leven
van alledag, andere vormingsgebieden en de wiskunde zelf. Bij de selectie en aanbieding van de onderwerpen wordt
rekening gehouden met wat kinderen al weten en kunnen, met hun verdere vorming, hun belangstelling en de
actualiteit, zodat kinderen zich uitgedaagd voelen tot wiskundige activiteit en zodat ze op eigen niveau, met plezier en
voldoening, zelfstandig en in de groep uit eigen vermogen wiskunde doen: wiskundige vragen stellen en problemen
formuleren en oplossen. In de reken-wiskundeles leren kinderen een probleem wiskundig op te lossen en een
oplossing in wiskundetaal aan anderen uit te leggen. Ze leren met respect voor ieders denkwijze wiskundige kritiek te
geven en te krijgen. Het uitleggen, formuleren en noteren en het elkaar kritiseren leren kinderen als specifiek
wiskundige werkwijze te gebruiken om alleen en samen met anderen het denken te ordenen, te onderbouwen en
fouten te voorkomen.
We besteden aandacht aan het automatiseren van het geleerde. We constateren dat rekenen in toenemende mate
taliger is geworden en dat dit bij steeds meer kinderen leidt tot problemen. Het automatiseren richt zich op kale
sommen (om de basisvaardigheden goed in te slijpen). We gebruiken hiervoor onder andere de rekenkaarten WMBO
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en de cito-toetsen om de ontwikkeling van de kinderen te volgen.
Kwaliteitsindicatoren
1.

De leerkrachten geven duidelijke uitleg van de leerstof (betekenisvol, toewerken naar verkorting,
tempoverhoging, foutloos, aandacht voor inslijpen, herhalen)

2.

De leerkrachten stemmen af op verschillen

3.

De leerkrachten bevorderen strategisch denken en leren

4.

Wij beschikken over een uitgebreid arsenaal aan montessorimaterialen (groep 1 t/m 8)

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

Resultaat

Quick Scan 2018-2019 - Rekenen en Wiskunde

3,48

Quick Scan 2018-2019 - Automatiseren Rekenen en Wiskunde

3,19

Aandachtspunt

Prioriteit

Oriënteren op de Montessori-rekenkast

laag

Gebruik Rekenwonders

laag

3.10 Wereldoriëntatie
Zowel de leergebied overstijgende doelen als de kerndoelen voor wereldoriëntatie worden bij ons op school ingepast
in de Montessorionderwijspraktijk. Dit betekent dat de kinderen door “Kosmische Opvoeding en Onderwijs" (KOO)
zicht krijgen op wetmatigheden, samenhangen en ontwikkelingen in datgene, wat zich in de wereld afspeelt. Om de
ontwikkelingslijnen en de kerndoelen te realiseren, werken wij op school projectmatig. Alle kerndoelen en
ontwikkelingslijnen komen terug in de projecten. We gebruiken hierbij de methode voor kosmisch onderwijs DaVinci.
Deze methode is speciaal ontwikkeld voor het Montessorionderwijs en biedt een raamwerk waar binnen diverse
werkvormen plaatsvinden.
In de onderbouw is het uitgangspunt de opbouw van het kalenderjaar. De kinderen leren over de verschillende
seizoenen en wat dat doet met de mensen, de planten en de dieren. Ze leren dat de seizoenen steeds weer
terugkomen in dezelfde volgorde. Ieder seizoen staat een dier, plant en een beroep centraal. Er worden regelmatig
uitstapjes georganiseerd die te maken hebben met het thema. Daarnaast wordt er het hele jaar door aandacht
besteed aan land- en watervormen, diersoorten en het leven op de verschillende continenten.
In de middenbouw leren de kinderen hoe het heelal is ontstaan en hoe ons zonnestelsel in elkaar zit. Ze leren hoe de
aarde is ontstaan en hoe het leven op aarde zich heeft ontwikkeld tot alle planten en dieren die er nu zijn.
Het is belangrijk dat kinderen de relatie tussen alles leren begrijpen. De redenen waarom planten, dieren, maar ook
stenen overal op aarde anders zijn, maar toch ook met elkaar te maken hebben.
En ook hoe andere hemellichamen zich verhouden tot de aarde en tot elkaar.
In de bovenbouw leren de kinderen over de geschiedenis van de mens op aarde door middel van verschillende
volken. Hierbij staat steeds een ander volk centraal en leren de kinderen over de verschillende klimaten en welke
planten en dieren daarbij horen. De kinderen leren ook steeds hoe de geschiedenis van dit volk zich verhoudt tot de
geschiedenis op dat moment in Nederland.
Zo krijgen de kinderen kennis over hoe de klimaten verdeeld zijn over de aarde en wat de logica hierachter is, ze leren
over de groepen diersoorten die er op aarde te vinden zijn en wat hun kenmerken zijn.
Aandachtspunt

Prioriteit

Kwaliteitskaart Kosmische Opvoeding en Onderwijs maken

laag
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3.11 Kunstzinnige vorming
Om de kerndoelen zo goed mogelijk na te kunnen streven, wordt er op onze school veel aandacht besteed aan
kunstzinnige oriëntatie. Er zijn twee cultuurcoördinatoren aangesteld die het aanbod van de kunstzinnige en culturele
activiteiten organiseren en waarborgen. Om de kunstlessen muziek, beeldende vorming en dans kwaliteit te geven,
worden deze gegeven door vakleerkrachten. Zij verzorgen wekelijks lessen binnen hun vakgebied in de verschillende
bouwen. Zij doen dit naar aanleiding van een globaal driejarenplan, dat zij voor elke bouw hebben opgesteld. In die
drie jaren komen verschillende aspecten van hun vakgebied aan bod. Zij sluiten in hun lessen zoveel mogelijk aan bij
de thema’s die in de klassen aan bod komen en stellen het creatieve proces boven het resultaat. Daarnaast gaan alle
bouwen minimaal één keer per jaar naar een voorstelling. Er wordt geprobeerd om in deze voorstellingen zo veel
mogelijk variatie te brengen, zodat de kinderen tijdens hun basisschooltijd toneel, muziek en dans te zien krijgen. Ook
wordt er elk jaar een museumbezoek gepland. Zowel de voorstelling als het museumbezoek sluiten zoveel mogelijk
aan bij het onderwerp dat in de klas behandeld wordt. Elk jaar wordt er een schoolbreed (kunst)project
georganiseerd, waarbij telkens een belangrijk persoon uit de wetenschap of de kunstwereld in de schijnwerpers staat.
Tijdens de vaklessen wordt het onderwerp uitvoerig geïntroduceerd om het vervolgens in de klassen ook te laten
leven.
Ambitie voor cultuuronderwijs: “Zing, dans, speel, doe, kijk, voel en verwonder!”. Cultuuronderwijs op onze school laat
kinderen via kunst en cultuur zichzelf en de wereld ontdekken. Het sluit aan bij en versterkt het kosmisch onderwijs.
Het cultuuronderwijs bevordert de creativiteit en de sociale intelligentie en zorgt voor verwondering. Onze school
beschikt over een Kunst en Cultuur beleidsplan (zie bijlage).
Kwaliteitsindicatoren
1.

Onze school beschikt over een cultuurcoördinator

2.

De school beschikt over vakdocenten voor de creatieve vakken

3.

Onze school beschikt over een Kunst en Cultuur beleidsplan

Aandachtspunt

Prioriteit

Kwaliteitskaart maken kunstzinnige vorming

laag

Bijlagen
1. Beleidsplan cultuuronderwijs

3.12 Bewegingsonderwijs
Beweging is essentieel voor de ontwikkeling van kinderen. Kinderen bewegen veel en graag. Het behouden van die
actieve levensstijl is een belangrijke doelstelling van dit leergebied. Om dat doel te bereiken leren kinderen in het
bewegingsonderwijs deelnemen aan een breed scala van bewegingsactiviteiten zodat ze een ruim
´bewegingsrepertoire´ opbouwen. Dat repertoire bevat motorische aspecten, maar ook sociale vaardigheden.
Kinderen leren de hoofdbeginselen van de belangrijkste bewegings- en spelvormen ervaren met aansprekende
bewegingssituaties.
Het gaat daarbij om bewegingsvormen als balanceren, springen, klimmen, schommelen, duikelen, hardlopen en om
spelvormen als tikspelen, doelspelen en spelactiviteiten waarbij het gaat om mikken, jongleren en stoeispelen.
De bewegings- en sportactiviteiten worden gezamenlijk ondernomen en dus is het nodig om te leren afspreken wat de
regels zijn, hoe die na te leven en wie welke rol speelt. Verder hoort daarbij elkaar helpen, op veiligheid letten, elkaars
mogelijkheden respecteren en de eigen mogelijkheden verkennen. Het is eigen aan ‘bewegen’ dat er plezier aan te
beleven valt. Dat plezier is van groot belang voor een blijvende deelname aan bewegingsactiviteiten.
Wij beschikken over een vakleerkracht Lichamelijke Opvoeding en in elke bouw zijn voldoende leerkrachten bevoegd
om bewegingsonderwijs te verzorgen, zodat er voldoende tijd aan lichamelijke opvoeding besteed kan worden.
De school beschikt over een goed gefaciliteerd speelleerlokaal voor de jongste kinderen en een goed gefaciliteerd
gymlokaal voor de kinderen van de midden- en bovenbouw.
Eénmaal per jaar wordt er een sportdag voor de gehele school georganiseerd.
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Kwaliteitsindicatoren
1.

Wij besteden voldoende tijd aan lichamelijke opvoeding(zie rooster)

2.

Wij beschikken over een vakleerkracht Lichamelijke Opvoeding en in elke bouw zijn voldoende leerkrachten
bevoegd om bewegingsonderwijs te verzorgen.

3.

Wij hebben een goed gefaciliteerd speelleerlokaal voor de jongste kinderen en een goed gefaciliteerd
gymlokaal voor de kinderen van de middenbouw en bovenbouw.

4.

Eénmaal per jaar wordt er een sportdag voor de gehele school georganiseerd.

Aandachtspunt

Prioriteit

Ontwikkelen kwaliteitskaart bewegingsonderwijs

laag

3.13 Natuur, Wetenschap en Technologie
Het onderzoekend en ontwerpend leren past goed bij onze visie op Montessorionderwijs: de kinderen ontwikkelen
kennis, begrip en een kritische houding. Ze ontwikkelen een onderzoekende houding en leren probleemoplossend te
werken. De kinderen benoemen verwachtingen en maken voorspellingen over de uitkomsten. De kinderen leren een
proefopzet in het klein te ontwikkelen en hun voorspellingen te toetsen aan de werkelijkheid. Ook de stap erna:
verzamelen en ordenen van gegevens, de interpretatie en het trekken van conclusies hoort hierbij. Kinderen die zich
hier meer dan anderen in willen ontwikkelen, willen we steunen bij de ontwikkeling van hun talenten.
We streven naar een brede basis in ons natuur, wetenschap & natuuronderwijs. Die basis bestaat enerzijds uit een
volledig programma en anderzijds wat er omgaat in de kinderen en waar ze spontaan op komen. Er is een
doorgaande leerlijn voor groep een tot en met groep acht.
Bij de invoering van het programma kiezen we bewust voor een opzet die het team de kans geeft het programma
goed en eenvoudig in te voeren in het curriculum.
Kwaliteitsindicatoren
1.

We beschikken over een NWT coördinator

Beoordeling
Uit de Quick Scan van 2018 kwam de conclusie dat het wetenschap en techniek onderwijs meer aandacht nodig
heeft. Er is een groep enthousiaste leerkrachten aan de slag gegaan om samen met ouders een eerste verkenning te
doen. Hier wordt de komende jaren een vervolg aan gegeven.
Omschrijving

Resultaat

Quick Scan 2017-2018 - Wetenschap en Techniek

2,4

Aandachtspunt

Prioriteit

Ontwikkelen van een beleidsplan NWT

gemiddeld

3.14 Engelse taal
Beheersing van de Engelse taal vinden we van belang omdat kennis van deze taal steeds belangrijker wordt door de
toenemende globalisering, de groeiende mobiliteit en het veelvuldige gebruik van nieuwe media.
Op onze school wordt Engels gegeven door de groepsleerkrachten, van groep 1 t/m groep 8.
In de onder- en middenbouw richten wij ons voornamelijk op luister- en spreekvaardigheid. In de bovenbouw komt hier
lees- en schrijfvaardigheid bij.
Onze school is volop in ontwikkeling op het gebied van Engelse taal. Drie leerkrachten hebben de cursus "Engels in
het basisonderwijs" gevolgd. Het schooljaar 2019-2020 zal Engels speerpunt zijn binnen onze organisatie. Er worden
nieuwe keuzes gemaakt voor de methode die we hiervoor willen gaan inzetten en de manier waarop dit gaat
gebeuren.
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Kwaliteitsindicatoren
1.

Alle leerkrachten hebben een minimaal Engels niveau C1 volgens de Europese richtlijnen

2.

Er wordt Engels gegeven in groep 1 t/m 8

3.

Er is een samenwerking en uitwisseling opgezet met de British School in de wijk

Aandachtspunt

Prioriteit

Engels op onze montessorischool

hoog

Het ontwikkelen van een kwaliteitskaart Engelse taal

laag

3.15 Les- en leertijd
Op onze school willen we de leertijd effectief besteden omdat we beseffen dat leertijd een belangrijke factor is voor
het leren van onze kinderen. Het uitgangspunt is om alle kinderen in acht jaar de einddoelen van het basisonderwijs
te laten halen. Wij zien er, met inachtneming van de vaklessen voor gym, dans, beeldende vorming en muziek, op toe
dat de kinderen voldoende leertijd hebben om zich het leerstofaanbod eigen te maken.
De leerkrachten bereiden de leertijd goed voor en zorgen voor een weekrooster en dagplanning. Dit rooster wordt
samengesteld met inachtneming van de vaklessen en buitenspeeltijd.
Kwaliteitsindicatoren
1.

De leerkrachten bereiden de leertijd goed voor en zorgen voor een weekrooster en dagplanning. Dit rooster
wordt samengesteld met inachtneming van de vaklessen en buitenspeeltijd

2.

Het week- en dagrooster is bekend bij de kinderen

3.

De leerkrachten begeleiden de kinderen bij het effectief plannen van de leertijd

4.

De leerkrachten zorgen voor een effectief klassenmanagement.

5.

Op schoolniveau wordt er voldoende onderwijstijd gepland. De richtlijn - hierbij is 2,5 uur werktijd per dag

6.

De leerkrachten variëren indien nodig de hoeveelheid leertijd afhankelijk van de onderwijsbehoeften en gaan
hierover met de kinderen in gesprek

Beoordeling
Omschrijving

Resultaat

Quick Scan 2015-2016 groepleerkrachten - Tijd

3,58

3.16 Pedagogisch handelen
Onze leerkrachten zijn van cruciaal belang.
Zij hebben een vormende en opvoedende taak om de kinderen op te voeden tot goede burgers. Om dat te kunnen
bewerkstelligen, gaan ze op een positieve en belangstellende manier met de kinderen om. Ze zorgen voor veiligheid
en zijn gericht op interactie met en tussen de kinderen. Zo ontstaat er een klimaat waarin kinderen zich gewaardeerd
en gerespecteerd voelen; waarin kinderen goed met zichzelf en met anderen leren omgaan (dichtbij en veraf).
Kernwoorden zijn: relatie, competentie en autonomie.
De leerkrachten zorgen voor structuur en een positieve sfeer waarin de kinderen het werk zelfstandig en in
samenwerking kunnen uitvoeren. De leerkracht heeft daar een motiverende en coachende rol in.
Om de taak goed uit te kunnen voeren, zorgt de leerkracht voor een voorbereide, ordelijke en uitdagende omgeving.
De leerkrachten hanteren heldere, afgesproken regels en afspraken.
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Kwaliteitsindicatoren
1.

De leerkrachten leren de kinderen op een respectvolle manier met elkaar om te gaan

2.

De leerkrachten geven de kinderen positieve persoonlijke aandacht

3.

De leerkrachten tonen in gedrag en taalgebruik voor alle kinderen respect

4.

De leerkrachten bevorderen het zelfvertrouwen van de kinderen

5.

De leerkrachten maken weloverwogen gebruik van complimenten en correcties

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

Resultaat

Zelfevaluatie - Pedagogisch klimaat [geen wettelijke eisen] (SK2)

4

Quick Scan 2015-2016 groepleerkrachten - Pedagogisch Handelen

3,88

3.17 Didactisch handelen
Op onze school geven de leerkrachten Montessorionderwijs. Zij beschikken over het Montessoridiploma of studeren
hiervoor.
We richten het onderwijs op het individuele kind en differentiëren bij de instructie (directe instructie) en de verwerking
(zowel naar inhoud als naar tempo). Er worden lessen gegeven aan een hele groep, een deel van de groep en er zijn
individuele lessen. Omdat we veel waarde hechten aan de zelfstandigheid van de kinderen wordt er gewerkt aan dagen weekplanningen waar de kinderen gedeeltelijk zelf verantwoordelijk voor zijn. Er is een leerlijn van de leerkracht,
o.a. gericht op het behalen van einddoelen van het onderwijs en een leerlijn van het kind, waarbij de eigen interesse
gevolgd kan worden. Kinderen werken individueel aan beide leerlijnen en krijgen ruim de kans om ook samenwerkend
te leren. Kinderen worden begeleid en gestuurd bij het zelf stellen van doelen en het maken van een planning voor
een doel. Kinderen krijgen procesgerichte feedback.
Kwaliteitsindicatoren
1.

De leerkrachten realiseren een taakgerichte werksfeer

2.

De leerkrachten geven de kinderen feedback op hun leer- en ontwikkelingsproces

3.

De leerkrachten geven de kinderen feedforward op hun leer- en ontwikkelingsproces

4.

De leerkrachten dragen met behulp van (Montessoriaanse) leer- en hulpmiddelen toe aan een uitdagende
leeromgeving

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

Resultaat

Zelfevaluatie - Didactisch handelen (OP3)

4

Quick Scan 2018-2019 - Didactisch Handelen

3,58

3.18 Actieve en zelfstandige leerhouding van de leerlingen
Op onze school hechten we veel waarde aan de zelfstandigheid van de leerlingen. Kernwoorden daarbij zijn: zelf
(samen) onderzoeken, zelf (samen) ontdekken, zelf (samen) kiezen, zelf (samen) doen. Naast zelfstandigheid vinden
we het belangrijk om de eigen verantwoordelijkheid van onze kinderen te ontwikkelen. Het is vanzelfsprekend dat
autonomie en eigen verantwoordelijkheid niet betekent dat de leerkrachten de kinderen te snel en te gemakkelijk
loslaten. Leerkrachten begeleiden de leerprocessen en doen dat “op maat”: kinderen die (wat) meer sturing nodig
hebben, krijgen die ook.
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Elk schooljaar gaan we met de midden- en de bovenbouw op kamp. Op kamp gaan is een waardevolle sociale en
pedagogische activiteit, waarbij de kinderen op een vanzelfsprekende manier leren om zelfstandig om te gaan met
verantwoordelijkheden en taken.
Kwaliteitsindicatoren
1.

De kinderen leren verantwoordelijk te zijn voor de organisatie van hun eigen leerproces passend bij hun
ontwikkelingsniveau

2.

De kinderen passen hun opgedane kennis actief toe in andere situaties

3.

De kinderen leren op doelmatige wijze samen te werken

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

Resultaat

Quick Scan 2018-2019 - Actieve en zelfstandige rol van de kinderen

3,22

3.19 Klassenmanagement
Met klassenmanagement bedoelen we: sturen, plannen, regelen en organiseren. Wij vinden dat onze leerkrachten
pas succesvol kunnen zijn als ze hun instructie en de leeractiviteiten van de kinderen goed kunnen organiseren.
Kwaliteitsindicatoren
1.

De leraren zorgen voor een effectieve voorbereide omgeving in hun lokaal

2.

De leraren hanteren heldere regels en routines

3.

De leraren voorkomen probleemgedrag

4.

De leraren zorgen ervoor dat de les activiteiten goed georganiseerd zijn

3.20 Zorg en begeleiding
We streven ernaar dat ieder kind zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. Omdat we te maken hebben
met verschillen, moet het onderwijsleerproces zo ingericht worden, dat dit ook mogelijk is. In de eerste plaats moeten
de leerkrachten daarom de kinderen goed kennen (wat is hun niveau?, wat zijn de kenmerken van de
leerlingenpopulatie?). Daarna moeten de kinderen goed gevolgd worden: hoe verloopt het ontwikkelproces? Daar
waar nodig volgt zorg en begeleiding. Deze zorg kan gericht zijn op kinderen die wat minder kunnen, maar ook op
kinderen die wat meer kunnen. Om het ontwikkelproces te volgen, hanteren we het MKVS , het CITO-LVS en de
observaties van de leerkracht in de klas. We volgen de ontwikkeling van kinderen voortdurend (leraar), maar formeel
gebeurt dit bij de groepsbesprekingen (2x per jaar, na de midden- en eindtoetsen). Tijdens de groepsbesprekingen
komen aan de orde: de ontwikkeling van de groep als geheel (en het leerkrachtgedrag) en de ontwikkeling van
individuele kinderen. De afspraken naar aanleiding van het overleg worden vastgelegd en gemonitord. Kinderen die in
de groep opvallend functioneren qua gedrag of leerprestaties komen in aanmerking voor extra zorg. Ook kinderen
met lage score, kinderen die sterk terugvallen en kinderen met een hele hoge score komen hiervoor in aanmerking. In
eerste instantie wordt de zorg en begeleiding uitgevoerd door de leerkracht. In een enkel geval kan een kind in
aanmerking komen voor Remedial Teaching binnen de school. Dit gaat dan om een kortdurende (ca. 8 weken)
interventie, waarna de hulp weer wordt opgepakt door de groepsleerkracht. Indien nodig, worden externe partners
betrokken bij de zorg van een kind. Als ouders een externe zorg in schakelen voor hun kind, streven wij ernaar om
daarmee een contact te onderhouden dat gericht is op samenwerken.
We hebben een ondersteuningsteam dat bestaat uit de volgende personen: de zorgcoördinator, de intern begeleiders,
de kwaliteitscoördinator, de verrijkingscoördinatoren, de remedial teacher, de onderwijsassistent zorg, de
arrangementenbegeleider (belast met de arrangementen). De schoolmaatschappelijk werker biedt, indien nodig en na
overleg met de zorgcoördinator, sociaal-emotionele ondersteuning aan kinderen en leerkrachten. De zorgcoördinator
en de intern begeleider hebben leidinggevende en coördinerende taken. De overige leden van het zorgteam hebben
uitvoerende taken.
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Het zorgteam heeft als doel het optimaliseren van onze zorg voor leerkrachten met handelingsverlegenheid en
ondersteuningsbehoeften door de interne zorgcoördinator en zorgcommissie.
Kwaliteitsindicatoren
1.

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

2.

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

3.

De school waarborgt de structurele samenwerking met ketenpartners (HCO, SPPOH, CJG, SMW), waar
noodzakelijke interventies op kindniveau haar eigen kerntaak overschrijden

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

Resultaat

Zelfevaluatie - Zicht op ontwikkeling (OP2)

3,9

Quick Scan 2018-2019 - Zorg en begeleiding (en toetsinstrumenten)

3,63

Aandachtspunt

Prioriteit

Bijdragen aan ontwikkeling nieuw kindvolgsysteem

hoog

3.21 Afstemming
Op onze school stemmen we ons onderwijs en ons onderwijsaanbod af op de individuele onderwijsbehoeften van de
kinderen (wat heeft dit kind op dit moment van ons nodig). We werken volgens de Montessorimethode. De
leerkrachten stemmen hun instructie, het aanbod en de tijd af op de onderwijsbehoefte van de kinderen.
Kwaliteitsindicatoren
1.

De leerkrachten volgen de vorderingen van hun kinderen systematisch met behulp van het MKVS en het LOVS

2.

De leerkrachten analyseren de vorderingen van de kinderen om vast te stellen wat het aanbod en/of het
onderwijsleerproces moeten zijn voor het individuele kind

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

Resultaat

Quick Scan 2018-2019 - Afstemming

3,57

3.22 Extra ondersteuning voor hoogbegaafden
Verrijking
Op onze school maken we voor de signalering van hoogbegaafdheid onder andere gebruik van het Digitaal
Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid. Dit protocol is een compleet systeem voor de identificatie en begeleiding van
hoogbegaafde kinderen. Het stelt de leerkracht in staat om met behulp van de computer een passend leerprogramma
samen te stellen voor kinderen die meer dan gemiddeld begaafd zijn. Hoogbegaafde kinderen die behoefte hebben
aan extra uitdaging (verrijking) krijgen dit aangeboden zowel binnen als buiten de groep. Het leerstofaanbod wordt
afgestemd op de individuele behoeften en talenten van een kind.
Er wordt met hoogbegaafde kinderen wekelijks gewerkt aan verrijking, om de voortgang van hun ontwikkeling op
school te kunnen onderbouwen. Dit gebeurt door workshops, waarin het overkoepelende leerdoel is om het kind te
begeleiden tot zelfstandig leren, met inzicht in de eigen stijl van denken, werken en leren. Het theoretisch raamwerk
voor deze lessen wordt gevormd door het model dat Robert Sternberg presenteert in zijn boek Teaching for the
successful Intelligence (2000 en 2007)(1), waarin hij onderscheid maakt tussen analytische, creatieve en praktische
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intelligentie.
1. Sternberg, R.J., & Grigorenko, E. L. (2000). Teaching for successful intelligence. Arlington Heights, IL: Skylight
Training and Publishing Inc.- ISBN 9781412955812
Aandachtspunt

Prioriteit

Reorganiseren van de RT

laag

3.23 Talentontwikkeling
Om onze kinderen optimaal toe te rusten op de 21ste eeuw is het noodzakelijk dat we oog hebben voor de individuele
talenten van de kinderen. Daarbij gaat het ons om talenten in de meest brede zin van het woord. Dus niet alleen om
taal- en rekentalent, maar ook om creatieve, culturele, motorische, sociale en onderzoekende talenten en bepaalde
praktische vaardigheden.
Kwaliteitsindicatoren
1.

De leerkrachten signaleren en registreren talenten bij hun kinderen

3.24 Passend onderwijs
Op onze school vinden wij dat elk kind recht heeft op goed en passend onderwijs. In beginsel zijn wij het eens met de
stelling dat zo veel mogelijk kinderen regulier primair onderwijs moeten kunnen volgen. Wij realiseren ons dat we een
zorgplicht hebben. Onze school richt zich op het geven van basisondersteuning en in enkele gevallen op het geven
van extra ondersteuning. In ons schoolondersteuningsprofiel (zie bijlage) hebben we beschreven welke
ondersteuning we wel en niet kunnen geven. Voor kinderen bij ons op school die extra ondersteuning behoeven is
een traject vastgelegd. Dit traject staat beschreven in de zorgbrochure van de school (zie bijlage). De ervaring heeft
geleerd dat een aantal factoren een belangrijke rol spelen bij het succesvol profiteren van het Montessorionderwijs:
wanneer een kind voldoende zelfstandig is, in staat is tot samenwerken, een bepaalde flexibiliteit bezit en sociaalemotioneel goed in zijn vel zit, is er veel mogelijk in de individuele ondersteuning. Andersom is gebleken dat de
prikkelrijke, flexibele onderwijsomgeving voor sommige kinderen een negatief effect heeft op het gedrag en de
leerresultaten. Kinderen die veel baat hebben bij een duidelijke structuur, een rustige, prikkelarme omgeving
profiteren onvoldoende van het Montessorionderwijs.
In de regio Haaglanden wordt het passend onderwijs gecoördineerd door de Stichting Passend Primair Onderwijs
Haaglanden (SPPOH). Vanuit SPPOH heeft de school een adviseur waar mee overlegd wordt over kinderen die zorg
nodig hebben die de basisondersteuning overstijgt. Zij is altijd aanwezig als er op school een multidisciplinair overleg
(MDO) over een kind gehouden wordt.
Kwaliteitsindicatoren
1.

Onze school beschikt over een ondersteuningsprofiel (SOP)

2.

Onze school beschikt over een strategisch beleid om de extra ondersteuning uit te breiden

3.

De school participeert in netwerken om extra ondersteuning te kunnen garanderen

Beoordeling
Omschrijving

Resultaat

Zelfevaluatie - (Extra) ondersteuning (OP4)

4

Bijlagen
1. Schoolondersteuningsprofiel
2. Zorgbrochure

3.25 Resultaten
Ons onderwijs is geen vrijblijvende aangelegenheid. We streven (zo hoog mogelijke) opbrengsten na m.b.t. met name
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Taal, Rekenen en de sociaal-emotionele ontwikkeling. We achten het van belang dat de leerlingen presteren naar hun
mogelijkheden, zodat ze in staat zijn zelfstandig als volwassenen hun plaats in de samenleving te kunnen innemen.
Passend en succesvol vervolgonderwijs vormt de brug daar naar toe.
Kwaliteitsindicatoren
1.

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

2.

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

3.

Kinderen ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden

4.

De kinderen krijgen de juiste adviezen voor vervolgonderwijs

5.

De kinderen presteren naar verwachting in het vervolgonderwijs

Beoordeling
Omschrijving

Resultaat

Zelfevaluatie - Resultaten (OR1)

4

3.26 ICT
ICT is overal in de samenleving, dus ook in het onderwijs.
Onze school heeft aandacht voor de toepassing van ICT in het onderwijs. Wij willen ieder leerling een stevige basis
bieden voor een toekomst in onze samenleving. ICT speelt een belangrijke rol in deze samenleving. Daarom leren wij
onze leerlingen op een verantwoordelijke manier met de computer en andere ICT-toepassingen werken. Daarnaast is
ICT een ondersteunend middel waarmee wij onderwijs willen bieden dat is afgestemd op de mogelijkheden van het
individuele kind en onze manier van werken in het montessorionderwijs.
Op welke wijze wij als school ICT inzetten in het onderwijs, is beschreven in het ICT beleidsplan (zie bijlage).
Kwaliteitsindicatoren
1.

De school heeft de huidige situatie met betrekking tot ICT beschreven in een ICT beleidsplan (kwaliteitszorg)

2.

De ICT-doelen maken deel uit van de samenhang en de Montessoriaanse visie op leren en onderwijzen
(kwaliteitszorg)

3.

De inzet van ICT draagt bij aan het realiseren van een uitdagende leeromgeving (onderwijsleerproces)

4.

De school zorgt ervoor dat de ICT door kinderen en personeel gebruikt kan worden in een aangename,
motiverende en veilige leeromgeving (infrastructuur)

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

Resultaat

Quick Scan 2017-2018 - Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

3,23

Bijlagen
1. ICT beleidsplan
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4 Personeelsbeleid
4.1 Integraal Personeelsbeleid
Integraal Personeelsbeleid betekent het regelmatig en systematisch afstemmen van de inzet, kennis en
bekwaamheden van de medewerkers en de inhoudelijke en organisatorische doelen van de school. Deze afstemming
is ingebed in de strategische positie en gerelateerd aan de onderwijscontext van de school.
Met deze definitie wordt benadrukt dat het IPB zowel de organisatie als het individu als uitgangspunt van ontwikkeling
neemt en beschrijft het de wisselwerking tussen de organisatie en de medewerkers. Wanneer medewerkers zich
ontwikkelen in de richting van onderwijsinhoudelijke en organisatorische doelstellingen van de school, versterkt dit de
ontwikkelingen in de school en kan de school op haar beurt weer een betere leeromgeving zijn voor de medewerker.
Binnen het IPB wordt “integraal’’ op drie manieren vormgegeven:
• Afstemming tussen doelen van de school en de ontwikkeling van de medewerker.
• Beleidsinstrumenten zijn gericht op personeelsbeheer en ontwikkeling van medewerkers.
• De betrokkenen: bestuur, schoolmanagement en medewerkers leveren vanuit hun eigen verantwoordelijkheid een
bijdrage aan het realiseren van het personeelsbeleid.
Personeelsinstrumenten
Het IPB met aanverwante personeelsinstrumenten is op stichtingsniveau vastgesteld voor beide scholen. De
volgende personeelsinstrumenten worden gehanteerd. Ieder instrument wordt in een aparte sectie van het IPB
uitgewerkt.
1. Managementstatuut;
2. Formatiebeleid;
3. Taak- en functiedifferentiatie;
4. Loopbaanbeleid;
5. Werving, selectie en sollicitatieprocedure;
6. Gesprekscyclus en persoonlijk ontwikkelplan;
7. Beleid startende leraren;
8. Scholingsbeleid;
9. Beloningsbeleid;
10. Deeltijdbeleid;
11. Arbo-beleid, verzuimbeleid;
12. Beleid ongewenst gedrag en veiligheid.
Kwaliteitsindicatoren
1.

De school beschikt over een integraal personeelsbeleidsplan

2.

De school beschikt over beleid voor het voeren van functioneringsgesprekken

3.

De school beschikt over taakbeleid

4.

De school beschikt over beleid voor de introductie en begeleiding van nieuw personeel

5.

De school beschikt over ziekteverzuimbeleid

6.

De school beschikt over professionaliseringsbeleid

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

Resultaat

Quick Scan 2015-2016 groepleerkrachten - Integraal Personeelsbeleid

3,72

Aandachtspunt

Prioriteit

Het herformuleren van het IPB

hoog
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4.2 Bevoegde en bekwame leerkrachten
Op onze school werken bevoegde een bekwame leerkrachten. Alle leerkrachten beschikken daarom over een pabodiploma of volgende een zij-instroomtraject. Alle groepsleerkrachten beschikken daarnaast over een
Montessoridiploma of volgen de opleiding. De schoolleider beschikt over een diploma van een opleiding voor
schoolleiders. Ten aanzien van het bijhouden van de bekwaamheid van de directie en de leerkrachten verwijzen we
naar de paragraaf Professionalisering. Het ontwikkelen van de bekwaamheid van de leerkrachten verloopt daarnaast
via de lijn startbekwaam, basisbekwaam en vakbekwaam. In de gesprekkencyclus bespreken we hoe leerkrachten
zich kunnen ontwikkelen van de ene fase naar de volgende fase van bekwaamheid. De directeur staat ingeschreven
in het schoolleidersregister. Tenslotte werken alle betrokkenen met een bekwaamheidsdossier.

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

Huidige situatie 2018-2019

Gewenste situatie 2022-2023

40

40

5-35

8-32

1

Aantal personeelsleden onderwijskundig

2

Verhouding man/vrouw

3

L10-leraren

17

19

4

L11-leraren

16

14

5

L12-leraren

1

1

6

Aantal IB'ers

2

2

7

Gediplomeerde bouwcoördinatoren

3

3

8

Gediplomeerde schoolleider

2

2

9

ICT-specialisten

1

2

10

Onderwijsassistenten

2

3

11

Taal- en rekenspecialisten

1

2

12

Gedragsspecialist

4

4

13

Specialist Kosmisch Onderwijs en NWT

0

2

28

32

1

1

14 Montessoridiploma
15 Specialist het jonge kind

De consequenties van onze organisatorische doelen komen standaard aan de orde bij de POP-ontwikkeling en in de
functioneringsgesprekken.
Bijlagen
1. Overzicht Montessori diploma's

4.4 De schoolleiding
De schoolleiding van de school wordt gevormd door de directeuren van de school, de zorgcoördinator en de
bouwcoördinatoren. Kenmerkend voor de schoolleiding is dat ze zich richt op het onderwijskundig leiderschap. De
schoolleiding vindt het zorgen voor goede communicatie en het adequaat organiseren van de gang van zaken op
school van belang. De directie wil passend leiding geven, dat betekent dat ze, daar waar nodig en mogelijk, rekening
houdt met verschillen tussen teamleden.
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Kwaliteitsindicatoren
1.

De schoolleiding (MT) communiceert in voldoende mate en op een goede wijze met het team

2.

De schoolleiding (MT) schept voorwaarden voor een functioneel en plezierig werkklimaat

3.

De schoolleiding (MT) stimuleert eigen initiatieven van teamleden

4.

De schoolleiding (MT) geeft leiding aan het ontwikkelen en concretiseren van een gezamenlijke visie op
onderwijs

5.

De schoolleiding (MT) bevordert samenwerking, leren en onderzoek

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

Resultaat

Quick Scan 2017-2018 - De schoolleiding (DCO)

3,36

4.5 Beroepshouding
Op onze school wordt veel waarde gehecht aan de professionele instelling van alle werknemers. De basis van onze
beroepshouding is gebaseerd op (onderling) vertrouwen. Vertrouwen in en van de kinderen, de ouders, de collega's,
de directie en het bestuur.
Kwaliteitsindicatoren
1.

Leerkrachten handelen conform de (Montessoriaanse) missie en de visie van de school

2.

Leerkrachten voeren genomen besluiten loyaal uit

3.

Leerkrachten voelen zich (mede)verantwoordelijk voor de school als geheel

4.

Leerkrachten zijn actief betrokken op de vergaderingen

5.

Leerkrachten zijn bereid zich (voortdurend) te ontwikkelen

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

Resultaat

Quick Scan 2016-2017 - Beroepshouding

3,62

Quick Scan 2016-2017 - Beroepshouding

3,62

4.6 Professionele cultuur
De school heeft zich ontwikkeld tot een lerende organisatie, die gekenmerkt wordt door een professionele
schoolcultuur. Daarom worden er jaarlijks studiedagen voor het gehele team georganiseerd. Bovendien leggen de
directie, de IB'ers en de bouwcoördinatoren klassenbezoeken af en worden er nagesprekken gevoerd.
Typerend voor onze school is tevens, dat we leren met en van elkaar in professionele leergemeenschappen. En dat
de leraren hun eigen ontwikkeling bijhouden in een portfolio (onderdeel van het bekwaamheidsdossier).
Elk jaar wordt een (na)scholingsplan opgesteld en ondernemen leraren initiatieven voor het bijwonen van cursussen,
conferenties en andere studiedagen. Ook is er brede belangstellingen voor het volgen van diverse opleidingen. Veel
leraren hebben intussen gebruik gemaakt van de lerarenbeurs.

4.7 Beleid met betrekking tot stagiaires
Voor de aanwas van nieuwe leerkrachten vinden wij het belangrijk een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van
toekomstige leerkrachten, daarom bieden wij stagiaires van de pabo van Hogeschool Leiden de gelegenheid om
ervaring op te doen. Ook onderwijsAAJaarlijks wordt binnen het team geïnventariseerd welke leerkracht een stagiaire
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in de klas wil (kan) begeleiden. Mogelijke stagiaires worden uitgenodigd voor een gesprek met de stagecoördinator en
de betreffende leerkracht. Als na het gesprek alle partijen positief zijn worden nadere afspraken gemaakt. Voor de
beoordeling van stagiaires maken wij gebruik van de beoordelingsinstrumenten van de opleidingsschool, met
inachtneming van ons eigen competentieprofiel.
Aandachtspunt

Prioriteit

Samenwerking ROC Mondriaan aan gaan

hoog

Begeleiding studenten onderwijsassistenten

hoog

4.8 Werving en selectie
We gaan bij werving en selectie uit van de kaders in het IPB-plan. Daarnaast is de competentieset die wij hanteren
van belang voor de werving en selectie. Sollicitanten lopen meestal een dagdeel of hele dag mee in een klas.
Desgewenst geeft de sollicitant een proefles waaruit blijkt wat er wel en/of niet beheerst wordt. Bij het
sollicitatiegesprek houden we een criteriumgericht interview dat gebaseerd is op onze competenties en criteria. De
sollicitanten moeten de mate van beheersing kunnen aantonen (via bekwaamheidsdossier en portfolio).

4.9 Introductie en begeleiding
Wanneer er nieuwe medewerkers binnen onze school zijn aangenomen krijgen ze een coach die hen zal begeleiden.
Deze nieuwe medewerker doorloopt in het eerste jaar dat hij/zij op school is een introductie- en begeleidingsproces.
Het kan gaan om een beginnende of een ervaren leerkracht.
Het doel van een begeleidingsplan is: de nieuwe leerkracht opvang en ondersteuning te bieden die aansluit bij zijn(
start-) bekwaamheid en ervaring en die zodanig is dat de nieuwe leerkracht zich kan ontwikkelen tot een
vakbekwame, ervaren leerkracht.
Dit proces staat beschreven in het inwerkplan nieuwe leerkrachten (zie bijlage).
Aandachtspunt

Prioriteit

Aanscherpen van de gesprekkencyclus met nieuw personeel.

hoog

Bijlagen
1. Inwerkplan nieuwe leerkrachten

4.10 Taakbeleid
In de cao PO 2018-2019 is bepaald dat scholen in het primair onderwijs per 1 augustus 2019 met een
werkverdelingsplan gaan werken.
Op onze school krijgen alle leerkrachten elk schooljaar taken toebedeeld. Met iedere individuele werknemer wordt
afspraken gemaakt over het aantal lesuren of lesgebonden en/of behandeltaken, de tijd voor voorbereiding en
nazorg, de professionalisering en overige taken. Elk jaar wordt er bekeken of de taken voor het beheer van de school,
werkgroepen en sport- en spelactiviteiten goed verdeeld zijn over de verschillende leerkrachten. Daarbij wordt
uitgegaan van wensen en sterke kanten van de medewerkers.
De taken die worden uitgevoerd zijn genormeerd. We streven ernaar de taken, die op school gedaan moeten worden,
te verdelen binnen de normjaartaak. Naast de lesgebonden taken zijn er ook taken, die indirect met de lessen te
maken hebben en taken die nodig zijn voor de opbouw en organisatie van de school. In de jaarplanning worden de
activiteiten zoveel mogelijk door de directeur in samenspraak met het team opgenomen. Een school als de onze
vraagt veel extra tijd en energie van de mensen die er werken. In de sollicitatiegesprekken wordt duidelijk door de
directeur aangegeven, dat een flexibele, ondersteunende en betrokken opstelling noodzakelijk is, om de school als
lerende organisatie succesvol te laten zijn.
Aandachtspunt

Prioriteit

Programma PM-top in gebruik nemen

gemiddeld

Bijlagen
1. Werkverdelingsplan
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2. Taakbeleid 2019-2020

4.11 Collegiale consultatie
Collega’s komen binnen de bouw bij elkaar in de klas kijken om van elkaar te leren. Het bezoek wordt van te voren
kenbaar gemaakt en besproken. Het doel is van elkaar te leren en niet elkaar te controleren. Na het bezoek aan de
klas is er een nabespreking na schooltijd en degene die een collegiale consultatie uitvoert, doet dit wanneer hij/zij een
vakles heeft. Het kan zijn dat er vanuit de bouw een vraag is om bij elkaar te gaan kijken, het kan echter ook op eigen
initiatief.
Aandachtspunt

Prioriteit

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

laag

4.12 Klassenbezoek
De bouwcoördinatoren en de intern begeleider leggen klassenbezoeken af. Daarnaast wordt bekeken of de leerkracht
op een correcte wijze uitvoering geeft aan de gemaakte prestatie-afspraken en/of persoonlijke ontwikkelplannen. Na
afloop van het klassenbezoek volgt een reflectief gesprek waarin nieuwe afspraken worden gemaakt en waarin de
follow-up wordt vastgelegd. Naast klassenbezoeken onderscheiden we flitsbezoeken. Deze consultaties zijn kort en
gekoppeld aan een observatiepunt.
Aandachtspunt

Prioriteit

Aanscherpen beleid rondom klassenbezoeken

gemiddeld

4.13 Persoonlijke ontwikkelplannen
Het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) is gericht op de doelstellingen die de school wil halen en de ontwikkeling die
de school wil doormaken. Iedere medewerker moet zich bewust zijn van de doelstellingen van onze school en op
welke manier hij zelf daaraan een bijdrage kan leveren. Dát en de wijze waarop hij zich moet ontwikkelen om die
bijdrage te vergroten vormen samen het persoonlijk ontwikkelingsplan. In het planningsgesprek worden de
wederzijdse verwachtingen uitgesproken en de punten van ontwikkeling worden besproken en vastgelegd. De
medewerker heeft zelf grote inbreng in het geheel. Hij kan namelijk zelf het best aangeven waar hij tegenaan loopt en
hoe hij dat kan verbeteren. We gaan er daarom vanuit dat de medewerker zelf, met de doelen van de school en de
bekwaamheidseisen in het achterhoofd, zijn eigen POP opstelt in concept. Dat is het startpunt voor het
planningsgesprek. De directeur geeft in dit gesprek zijn of haar visie op het POP waarna het eventueel wordt
aangepast en door beide partijen wordt ondertekend.
Aandachtspunt

Prioriteit

Implementeren van het Reat Performance Management systeem

hoog

4.14 Het bekwaamheidsdossier
Alle werknemers beschikken over een zogenaamd bekwaamheidsdossier. Dit dossier wordt beheerd door de
leerkracht zelf; het dossier is digitaal (Reat Performance Management). De werknemer zorgt ervoor dat het
bekwaamheidsdossier een levend document is door er veelvuldig mee te werken.
In dit dossier bevinden zich:
Afschriften van diploma’s en certificaten
De competentie set (Montessori)
De gescoorde competentielijsten
De persoonlijke ontwikkelplannen
De gespreksverslagen
Verslagen van feedbackgesprekken n.a.v. het klassenbezoek
Het portfolio waar de werknemer ‘bewijzen’ verzamelt voor zijn persoonlijke ontwikkeling.
Aandachtspunt

Prioriteit

Verder ontwikkelen van het portfolio

gemiddeld
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4.15 Intervisie
De leerkrachten participeren bij ons op school in een professionele leergemeenschap. Deze (intervisie)groepen
worden samengesteld door het MT. Iedere intervisiegroep heeft een samenstelling van leerkrachten uit alle bouwen,
vakdocenten en ondersteunend personeel.
Iedere bijeenkomst wordt geleid door een voorzitter. Aan de orde komen casussen die de leden van dit groepje
inbrengen vanuit de dagelijkse praktijk. Het doel is het creëren van nieuwe inzichten en het delen van kennis en
ervaring.

4.16 Gesprekkencyclus
Door regelmatig gesprekken te hebben tussen leidinggevende en medewerker over de persoonlijke ontwikkeling en
de resultaten in het werk, ontstaat er een cyclus waarbij ontwikkelingen heel direct gevolgd kunnen worden. Het
bekwaamheidsdossier is de basis voor alle gesprekken. In het voortgangsgesprek wordt stilgestaan bij de voortgang
in het POP. Hoe loopt het? Zijn er zaken waar de medewerker tegenaan loopt en zo ja, hoe kunnen die worden
opgelost. Belangrijk is dat de medewerker het POP ook ervaart als iets van zichzelf. De directeur begeleidt en coacht
de medewerker in zijn ontwikkeling en zorgt voor de randvoorwaarden voor die ontwikkeling. Voor ons is de
gesprekscyclus en het persoonlijk ontwikkelingsplan nadrukkelijk gericht op ontwikkeling en niet op “afrekenen”. We
gaan uit van het positieve en verwachten dat medewerkers de doelstellingen van de school dragen en zien als een
uitdaging.
Aandachtspunt

Prioriteit

Beleid op stichtingsniveau formuleren

hoog

Beleid op stichtingsniveau uitvoeren

gemiddeld

4.17 Professionalisering
Scholing komt aan de orde bij de functioneringsgesprekken. De school biedt mogelijkheden aan de medewerkers zich
te bekwamen op gebieden die in ontwikkeling zijn en geeft ruimte aan individuele interesses en vaardigheden, voor
zover in het belang van het onderwijs. In het nascholingsplan (zie bijlage) worden prioriteiten voor de nascholing
gesteld, waarbij de Montessori scholing steeds voorop staat. Daarnaast organiseert en faciliteert de directie
teamgerichte scholing. Alle medewerkers zijn daarbij aanwezig. De scholing wordt verwerkt in de normjaartaak onder
het kopje deskundigheidsbevordering.
Bijlagen
1. Nascholingsplan

4.18 Verzuimbeleid
Een zieke werknemer meldt zich ziek bij de directeur. Deze regelt de vervanging. De werknemer meldt zich ook beter
bij de directeur. Bij langduriger verzuim wordt de werknemer opgeroepen bij de Arbo-arts. Bij kort veelvuldig verzuim
wordt een verzuimgesprek gehouden door de directeur. Langdurig verzuim wordt afgehandeld conform de Wet
Poortwachter. De re-integratie voor wat betreft het functioneren op school valt onder de verantwoordelijkheid van de
directeur. Bij ziekte wordt, naast de informele contacten door de collegae, formeel door de bouwcoördinator contact
onderhouden met de betrokkene. Indien de zieke werknemer daar prijs op stelt worden er huisbezoeken afgelegd.
De school is aangesloten bij ArboConcern in Noordwijk.
Aandachtspunt

Prioriteit

Preventiemaatregelen verkennen

laag

4.19 Mobiliteitsbeleid
Aan het eind van ieder schooljaar (in maart) wordt geïnventariseerd of er belangstelling is voor vrijwillige mobiliteit.
Daarnaast wordt in het overleg met bestuur en directies bekeken of verplichte mobiliteit aan de orde is of moet zijn.
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5 Organisatiebeleid
5.1 Organisatiestructuur
Onze school valt onder de Montessoristichting Vreugd en Rust. De stichting heeft een schoolbestuur dat bestaat uit
een Dagelijks Bestuur en een toezichthoudend deel van het bestuur (het Algemeen Bestuur).
De directie geeft leiding aan de school. De directie is integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en
het (uitvoeren van het) beleid. De directie wordt bijgestaan door drie bouwcoördinatoren voor de onder- midden- en
de bovenbouw, de zorgcoördinator en een ICT-coördinator. De school heeft een ouderraad en een MR. Op
stichtingsniveau is er een GMR.

5.2 Groeperingsvormen
De school is een Montessorischool. Er zijn heterogene groepen, zowel in de onder-, midden- als bovenbouw.

5.3 Het schoolklimaat
Wij vinden het belangrijk dat de school een veilige en verzorgde omgeving is voor de kinderen en de medewerkers.
Een omgeving waarin iedereen zich geaccepteerd voelt en waar het plezierig samenwerken is. Onze school is een
school die open staat voor ouders.
We vinden het belangrijk dat iedereen binnen de school respectvol met elkaar omgaat. Dus leerkrachten, kinderen en
ouders. Leerkrachten hebben hierin een voorbeeldfunctie en ze begeleiden de kinderen bij het ontwikkelen van
prettige omgangsvormen. Er wordt vanuit gegaan dat de driehoek school, ouders en kind elkaar daarbij ondersteunt.
Kwaliteitsindicatoren
1.

De ouders/verzorgers tonen zich betrokken bij de school door activiteiten die de school daartoe onderneemt

2.

De kinderen en het personeel tonen in gedrag en taal ook buiten de groep respect voor elkaar

Beoordeling
Omschrijving

Resultaat

Quick Scan 2016-2017 - Schoolklimaat

3,54

5.4 Veiligheid
Als het gaat om veiligheid, wordt er onderscheid gemaakt tussen fysieke en sociale veiligheid. Wat betreft de fysieke
veiligheid wordt de school regelmatig geïnspecteerd door de brandweer. Daarnaast worden er regelmatig
ontruimingsoefeningen gehouden. De kinderen worden getraind in het rustig en snel de school verlaten.
De school hanteert een deurbeleid dat er op gericht is dat onbevoegden niet zomaar binnen kunnen komen.
Wat betreft de sociale veiligheid is er in kaart gebracht wat de componenten zijn van sociaal-emotioneel leren.
Er wordt met de kinderen gewerkt aan
- 'besef hebben van jezelf' (eigen emoties, interesses, waarden en krachten, zelfvertrouwen),
- zelf anagement (impulscontrole, omgaan met heftige emoties, doelgerichtheid),
- 'besef hebben van de ander' (empathie, perspectief nemen, sociale cues interpreteren),
- 'relaties hanteren' (samenwerken, sociale druk, conflicten oplossen en keuzes maken, aandacht voor jezelf en de
ander, bijdragen aan een positief klimaat, verantwoordelijkheid nemen voor je gedrag).
Daarnaast is er aandacht voor een veilige leer- en speelontwikkeling en zijn er op dat gebied maatregelen in de
preventieve sfeer genomen. Te denken valt aan het groenplein, helder verlichte ruimtes, ruime lokalen,
tussenruimtes, schoolregels en afspraken voor in de klas.
Wat betreft de fysieke en sociale veiligheid, heeft de school te maken met incidenten. Daartoe is allereerst vastgesteld
welke (ernstige) incidenten de school onderscheidt. Dit zijn:
fysiek geweld, aanzetten tot fysiek geweld, bedreiging met fysiek geweld
intimidatie en/of bedreiging via social media, whatsapp, sms, e-mail of internet
pesten
chantage
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seksuele intimidatie en seksueel misbruik
discriminatie of racisme
vernieling van eigendommen van de school, kinderen en medewerkers
diefstal
heling
(religieus) extremisme
De school beschikt over een registratiesysteem: de leerkracht registreert incidenten (met behulp van een format).
Naast de incidentenregistratie beschikt de school over een ongevallenregistratie. Directie en de intern begeleiders
analyseren jaarlijks de gegevens en stellen verbeterpunten vast.
De school probeert incidenten en ongevallen te voorkomen. Er zijn school- en klassenregels (waaronder pleinregels;
de regels zijn met name gedragsregels: hoe ga je met elkaar om?). Op het plein zijn volwassenen aanwezig om te
regels te handhaven (leerkrachten, ouders, conciërge). De school geeft lessen gericht op de sociaal-emotionele
ontwikkeling. Die lessen staan in het teken van de ontwikkeling van goed (passend) gedrag. Incidenteel wordt er met
een groep een speciaal groepstraject gestart.
Incidenten en ongevallen worden in eerste instantie afgehandeld door de leerkracht. Als zaken niet opgelost kunnen
worden, wordt de directeur betrokken bij de afhandeling. Ook ouders (van daders en slachtoffers) worden betrokken
bij de aanpak van incidenten en ongevallen. Zij worden ingelicht over wat er gebeurd is en de school gaat met hen in
gesprek.
De school beschikt over een klachtenregeling (zie schoolgids), een klachtencommissie en een (interne en externe)
vertrouwenspersoon. De school beschikt over 7 BHV'ers en 10 EHBO'ers.
Beoordeling
Jaarlijks wordt de SVL bij alle kinderen van de bovenbouw afgenomen.
Omschrijving

Resultaat

Zelfevaluatie - Veiligheid (SK1)

4

Aandachtspunt

Prioriteit

Veiligheidsdocumenten samenvoegen

laag

5.5 Arbobeleid
Onze school heeft met Arbo Concern een Arbo-contract afgesloten. Het beleid is erop gericht om uitval van
leerkrachten te voorkomen. Bij langdurige uitval stelt de arbeidsdeskundige – eventueel in overleg met de bedrijfsarts
– een probleemanalyse op. De directeur en de zieke leerkracht stellen vervolgens een plan van aanpak op. Tevens
bestaat de mogelijkheid voor overleg met de bedrijfsarts en de personeelsconsulent in het Sociaal Medisch Overleg.
Wij hechten veel belang aan een gezond leef- en werkklimaat in en rondom de school.

5.6 Interne communicatie
Op onze school vinden we de interne communicatie van groot belang. Het gaat erom betrokkenheid te creëren van de
medewerkers op het werk en op het schoolgebeuren om op die manier de kwaliteit van de school te optimaliseren.
Qua communicatiegedrag vinden we het volgende belangrijk:
Zaken worden op de juiste plaats besproken
Vergaderingen worden goed voorbereid
Op vergaderingen is sprake van actieve deelname
In beginsel spreekt iedereen namens zichzelf
Wij geven elkaar respectvolle feedback en accepteren ook feedback van anderen
Op vergaderingen is er sprake van een goede voorbereiding en een actieve deelname
We werken met een vergadercyclus:
teambijeenkomst 6x per jaar (iedereen is aanwezig)
bouwvergadering 1x per 2 weken
zorgvergadering 1 x per 3 weken
werkgroepen indien wenselijk
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Het managementteam vergadert 1 keer per 2 weken
De ouderraad vergadert 1 keer per 2 maanden
De medezeggenschapsraad vergadert 1 keer per 2 maanden
Wij gebruiken effectieve middelen, zoals de mail, SharePoint en het memobord in de teamkamer, voor een heldere
communicatie binnen de school.
Maandelijks wordt een nieuwsflits met mededelingen verstuurd door de directie aan alle medewerkers.

Kwaliteitsindicatoren
1.

Het overleg tussen de school en de medezeggenschapsraad is gericht op beleidsmatige en
onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen

2.

Het overleg tussen de school en de ouderraad is gericht op organisatorische (huishoudelijke) zaken

3.

De school hanteert hulpmiddelen ter ondersteuning van de interne communicatie

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

Resultaat

Quick Scan 2015-2016 overige collega

3,71

Aandachtspunt

Prioriteit

Scholing gebruik Sharepoint

laag

Vervangen LAS

laag

5.7 Externe contacten
Onze school werkt effectief samen met voorschoolse voorzieningen. Deze samenwerking is met name gericht op het
realiseren van een doorgaande leerlijn. Daarnaast werken we samen met vervolgscholen (ook bij een tussentijds
vertrek). In alle gevallen betrekken we ouders bij de overgang van hun kind (voorschool – school; school – voortgezet
onderwijs; school – andere school). Met betrekking tot kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte werken we
samen met het samenwerkingsverband en met zorgpartners. Tenslotte werken we constructief samen met de
gemeente; afspraken in het kader van de lokale educatieve agenda voeren we loyaal uit.
In het kader van de zorg onderhouden wij contacten met:
De leerplichtambtenaar
De wijkagent
Centrum voor jeugd en gezin
Schoolmaatschappelijk werk
Schoolarts
Kwaliteitsindicatoren
1.

De school onderhoudt contacten met toeleveren de instellingen (peuterspeelzalen, kinderdagverblijven)

2.

De school onderhoudt functionele contacten met instellingen en voorzieningen in de wijk (regio)

3.

De school onderhoudt functionele contacten met begeleidingsdiensten ,hogescholen (opleidingen voor
Montessorileerkrachten) en pedagogischecentra

4.

De school participeert actief binnen een samenwerkingsverband en andere netwerken in de regio, waaronder
het Montessori regio-overleg

5.

De school onderhoudt functionele contacten met de (locale) overheid

Beoordeling
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De ambities worden een keer per jaar beoordeeld via een meting van de basiskwaliteit.
Omschrijving

Resultaat

Zelfevaluatie - Samenwerking (OP6)

2,58

Quick Scan 2016-2017 - Externe contacten

3,5

Aandachtspunt

Prioriteit

Verkennen mogelijkheden IKC (0-13)

laag

Contacten en samenwerking met stakeholders uitbreiden

laag

5.8 Contacten met ouders
Goede contacten met ouders vinden wij van groot belang omdat school en ouders dezelfde doelen nastreven: de
algemeen menselijke en de cognitieve ontwikkeling van (hun) kinderen. Ouders zien we daarom als gelijkwaardige
gesprekspartners waarmee we graag de driehoek school, ouders en kind vormen. Voor de leerkrachten zijn de
bevindingen van de ouders essentieel om het kind goed te kunnen begeleiden. En voor de ouders is het van belang
dat zij goed geïnformeerd worden over de ontwikkeling van hun kind.
Er is een speciaal ouderportaal waar berichten vanuit de school op geplaatst worden, dat via internet of een app op
de smartphone toegankelijk is. Informele berichten en foto's worden via Facebook gecommuniceerd.
Leerkrachten en ouders voeren drie keer per jaar een 10-minutengesprek. Daarnaast kunnen ouders de leerkracht
benaderen voor een extra gesprek en zullen leerkrachten dat ook doen, indien nodig. De intern begeleiders en de
directieleden voeren, in voorkomende gevallen, ook gesprekken met ouders.
Ouders zijn betrokken bij een aantal schoolactiviteiten. Te denken valt aan het beheer van de bibliotheek, helpen in
de klas bij speciale activiteiten, leesouder, helpen bij het onderhoud van de school, het groenplein e.d.
Kwaliteitsindicatoren
1.

Leerkrachten laten zich door ouders informeren over de opvattingen en ervaringen van ouders aangaande de
ontwikkeling van hun kind(eren).

2.

Leerkrachten informeren ouders minstens 3x per jaar over de voortgang in de ontwikkeling van hun kind(eren).

3.

Leerkrachten rapporteren ouders 2x per jaar (OB 1x) schriftelijk over de voortgang in de ontwikkeling van hun
kind.

4.

De rapportage bevat in elk geval pedagogische, didactische gegevens en gegevens over de sociale
ontwikkeling.

5.

De rapportage bevat in elk geval gegevens over de sociale ontwikkeling van het kind.

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

Resultaat

Quick Scan 2015-2016 overige collega

3,71

Aandachtspunt

Prioriteit

Vernieuwen verslaglegging naar ouders

hoog

Formeren werkgroep sociale media

laag

Vernieuwen manier van gesprekken voeren met ouders

hoog

Optimaliseren gebruik Ouderportaal

laag
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5.9 Overgang PO-VO
We willen ervoor zorgen dat onze kinderen soepel instromen in het voortgezet onderwijs dat bij ze past. Voor ons
betekent dit dat wij zorgvuldige adviezen geven en dat wij inzicht hebben in waar onze kinderen na groep 8
terechtkomen. Wij hechten daarom veel waarde aan een geregeld contact met de scholen waaraan we kinderen
leveren.
Kwaliteitsindicatoren
1.

Wij hebben een procedure voor de advisering vastgesteld (zie bijlage protocol overstap po-vo)

2.

Wij overleggen systematisch met de mentoren van de VO-scholen waaraan we kinderen leveren (BOVO)

3.

Wij controleren of onze adviezen effectief zijn (BOVO)

Bijlagen
1. Protocol overstap po-vo

5.10 Voor-, tussen- en naschoolse opvang
Onze school beschikt niet over eigen voorzieningen met betrekking tot de voorschoolse opvang maar Vlietkinderen
verzorgt dit voor ons. De tussenschoolse opvang is georganiseerd door een continurooster. De lunch gebruiken wij in
de eigen klas. De pleinwacht wordt mede door ouders verzorgd. Het is ons streven om intensief samen te werken met
instanties en verenigingen in de wijk in relatie tot de naschoolse opvang. Momenteel hebben we te maken met een
aantal aanbieders van naschoolse opvang, onder andere Vlietkinderen, Partou en SKS.
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6 Financieel beleid
6.1 Lumpsum financiering, ondersteuning en gesprekken
De afspraken met betrekking tot de financiën van onze school zijn vastgesteld in de meerjarenbegroting van de
Montessoristichting Vreugd en Rust (zie bijlage). De directie is verantwoordelijk voor de effectieve besteding van de
middelen. Het financieel beleid is erop gericht om de continuïteit van de totale organisatie te waarborgen en de
optimale randvoorwaarden te creëren om de gestelde doelen uit het strategisch beleidsplan van M ontessoristichting
Vreugd en Rust en het schoolplan van de school te realiseren.

6.2 Externe geldstromen
Van het rijk ontvangt de school: lumpsumgelden, geoormerkte gelden via de bestemmingsbox, impulsgelden en
WSNS-gelden. De budgetten komen op bovenschools niveau binnen en worden daar beheerd. Op het
administratiekantoor wordt bijgehouden hoeveel middelen uit de bestemmingsbox besteed zijn aan welke thema’s.
Van de lokale overheid kan de school subsidies ontvangen. De school verantwoordt zich over de deugdelijke
besteding van de gelden via de managementrapportage(s).
Bij het vervangingsfonds worden de kosten door ziekte of rechtspositioneel verlof gedeclareerd.

6.3 Sponsoring
Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige doelstellingen van de school. Er
mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van leerlingen.
Sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en fatsoen.
Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van
het onderwijs en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen
Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs beïnvloeden, dan wel in strijd
zijn met het onderwijsaanbod en de kwaliteitseisen die de school aan het onderwijs stelt. Het primair
onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen.
De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op beslissingen van het bevoegd gezag over sponsoring.

6.4 Begrotingen
De begroting wordt jaarlijks voorafgaand aan het kalenderjaar op voorstel van het bestuur en directie vastgesteld. De
vastgestelde begroting is taakstellend voor de directeur. Dat betekent dat in principe geen uitgaven kunnen worden
gedaan zonder dat deze zijn begroot. Schuiven binnen de begroting is toegestaan, mits geen geweld wordt gedaan
aan de vooraf geformuleerde beleidsdoelen. De begroting is hiermee een belangrijk sturingselement geworden.
Daarnaast stelt de directie jaarlijks in het voorjaar een personeelsformatieplan op. Het personeelsformatieplan wordt
besproken met de MR. Maandelijks is het formatieoverzicht ter controle beschikbaar voor de directie. Deze controleert
dit overzicht.
Onze school beschikt vervolgens over een meerjarenexploitatiebegroting met een geldigheid van vier jaar (personeel
en materieel). Deze begroting wordt opgesteld op hoofdlijnen en getoetst aan het meerjarenbeleidsplan. De
ontwikkeling van het aantal leerlingen en de gewogen gemiddelde leeftijd van het onderwijspersoneel zijn bepalende
indicatoren voor de meerjarenbegroting.
Bijlagen
1. Meerjarenbegroting

6.5 Aandachtspunten Financieel beleid
Aandachtspunt

Prioriteit

Het bijdragen aan een stichtingsbegroting

gemiddeld

Gelden uit de ouderbijdrage oormerken in begroting en jaarrekening

hoog

Schoolplan 2019-2023

34

Montessorischool Leidschenveen

7 Zorg voor kwaliteit
7.1 Kwaliteitszorg

Onze school onderscheidt kwaliteit en kwaliteitszorg. We streven kwaliteit na (zie de ambities bij de verschillende
beleidsterreinen) en we zorgen ervoor dat de kwaliteit op peil blijft: we beoordelen de ambities systematisch en
cyclisch en op basis van de bevindingen verbeteren of borgen we onze kwaliteit (WMK-MO, zie afbeelding hierboven
voor de waarde van de scores). Van belang is ook dat onze kwaliteitszorg gekoppeld is aan het integraal
personeelsbeleid. We streven ernaar dat onze medewerkers competenties ontwikkelen die gerelateerd zijn aan de
beleidsterreinen die we belangrijk vinden. Daardoor borgen we dat de schoolontwikkeling en de ontwikkeling van
onze medewerkers parallel verloopt.
Kwaliteitsindicatoren
1.

De school evalueert jaarlijks systematisch de kwaliteit van haar opbrengsten

2.

De leerkrachten bespreken 2x per jaar de resultaten van de kinderen met de intern begeleider

3.

De school waarborgt de sociale veiligheid voor kinderen en personeel

4.

Bij de zorg voor kwaliteit zijn personeel, directie, kinderen, ouders/verzorgers en bestuur betrokken

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

Resultaat

Zelfevaluatie - Kwaliteitszorg (KA1)

4

7.2 Kwaliteitscultuur
Op onze school geven we gestalte aan onderwijskundig leiderschap. We zijn sterk gericht op het steeds verbeteren
van onze persoonlijke kwaliteit (zowel directie als team). Het uitgangspunt voor onze professionalisering is onze visie
die vertaald is in ambities, in indicatoren voor ons (onderwijskundig) handelen.
Kwaliteitsindicatoren
1.

We beschikken over een heldere visie die vertaald is in concrete gedragsindicatoren

2.

Onze visie en de ambities vormen het uitgangspunt voor onze professionalisering

3.

De schoolleiding is sterk gericht op de ontwikkeling van het team

4.

De schoolleiding heeft zicht op de sterke kanten en de verbeterpunten van de leraren (en het team als geheel)

5.

De schoolleiding beschikt over een professionaliseringsplan (jaarlijkse update)

Beoordeling
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Omschrijving

Resultaat

Zelfevaluatie - Kwaliteitscultuur (KA2)

3,82

7.3 Verantwoording en dialoog
Op onze school betrekken we ook externen bij de bepaling en beoordeling van onze kwaliteit. Planmatig wordt onze
school geauditeerd door de NMV (zie bijlage) en we beschikken over een leerlingenraad.
Kwaliteitsindicatoren
1.

Onze school wordt eens per 4 jaar geauditeerd door de NMV

Beoordeling
Omschrijving

Resultaat

Zelfevaluatie - Verantwoording en dialoog (KA3)

3,8

Aandachtspunt

Prioriteit

Audit voorbereiden

gemiddeld

Bijlagen
1. Brochure waarderend auditeren

7.4 Wet- en regelgeving
Onze school heeft kennis genomen van de eisen van de Inspectie van het Onderwijs voor wat betreft wet- en
regelgeving. Wij houden ons aan de volgende eisen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

Bijlagen
1. De schoolgids 2019-2020

7.5 Inspectiebezoeken
Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie ieder schoolbestuur in Nederland. Het vierjaarlijks
onderzoek is in 2017-2018 uitgevoerd bij ons bestuur Montessori Stichting Vreugd en Rust. Er is onderzocht of ons
bestuur zorgt voor onderwijs van voldoende kwaliteit en of het financieel in staat is om ook in de toekomst goed
onderwijs te blijven verzorgen.
Het bestuur zorgt voor onderwijs van voldoende kwaliteit. Ook treft het maatregelen voor verbetering als dat nodig is.
Het volledige verslag is te vinden op de website van de Inspectie van het Onderwijs.
Aandachtspunt

Prioriteit

Heldere communicatie rondom de vrijwillige ouderbijdrage.

gemiddeld

7.6 Vragenlijst Ouders
Eén keer per twee jaar vindt er, in opdracht van de directie, een oudertevredenheidsonderzoek plaats. De MR
faciliteert dit onderzoek.
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In schooljaar 2017-2018 is de laatste ouderenquête afgenomen (zie bijlage).
De enquête geeft een duidelijk beeld van de tevredenheid van de ouders met de school van hun kinderen. Het
gemiddelde rapportcijfer dat ouders in de referentiegroep aan de school geven is een 7,2. De waardering van de
ouders voor onze school is daarmee ruim voldoende.
Ouders zijn met name tevreden over het gebouw en de sfeer, het plezier waarmee hun kinderen naar school gaan, de
aandacht voor creatieve vakken, gymnastiek, uitstapjes en excursies, de veiligheid op school, de vakbekwaamheid,
inzet en motivatie van de leerkrachten en hoe zij met de kinderen omgaan.
Als aandachtspunten noemen ouders de veiligheid op weg naar school, de informatievoorziening, de aandacht voor
pestgedrag en sociale ontwikkeling, aandacht voor werken met de computer en hygiëne op school.
Beoordeling
De ambities van de school worden een keer per twee jaar gemeten met behulp van de ouderenquete.
Aandachtspunt

Prioriteit

Vergroten van ouderparticipatie

gemiddeld

Versterken van de informatievoorziening

laag

Bijlagen
1. Oudertevredenheidspeiling

7.7 Evaluatieplan 2019-2023
Onze school beschikt over een meerjarenplanning voor de kwaliteitszorg. Daarin zijn opgenomen de Quick Scan, de
Schooldiagnoses en de vragenlijsten (zie bijlage).
De ambities worden één keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-MO).
Bijlagen
1. Overzicht beleidsterreinen Quick Scan
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8 Aandachtspunten 2019-2023
Thema

Mogelijk aandachtspunt

Prioriteit

Sociale en maatschappelijke
ontwikkeling

Ontwikkelen SEL

gemiddeld

Actief Burgerschap en Sociale
Cohesie

Optimaliseren leerlingenraad

laag

Taalleesonderwijs

Verbeteren spellingonderwijs

gemiddeld

Deelname onderzoek Redzaamheidslezen

gemiddeld

Oriënteren op de Montessori-rekenkast

laag

Gebruik Rekenwonders

laag

Wereldoriëntatie

Kwaliteitskaart Kosmische Opvoeding en Onderwijs
maken

laag

Kunstzinnige vorming

Kwaliteitskaart maken kunstzinnige vorming

laag

Bewegingsonderwijs

Ontwikkelen kwaliteitskaart bewegingsonderwijs

laag

Natuur, Wetenschap en
Technologie

Ontwikkelen van een beleidsplan NWT

gemiddeld

Engelse taal

Engels op onze montessorischool

hoog

Het ontwikkelen van een kwaliteitskaart Engelse taal

laag

Zorg en begeleiding

Bijdragen aan ontwikkeling nieuw kindvolgsysteem

hoog

Extra ondersteuning voor
hoogbegaafden

Reorganiseren van de RT

laag

Integraal Personeelsbeleid

Het herformuleren van het IPB

hoog

Beleid met betrekking tot
stagiaires

Samenwerking ROC Mondriaan aan gaan

hoog

Begeleiding studenten onderwijsassistenten

hoog

Introductie en begeleiding

Aanscherpen van de gesprekkencyclus met nieuw
personeel.

hoog

Taakbeleid

Programma PM-top in gebruik nemen

gemiddeld

Collegiale consultatie

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

laag

Klassenbezoek

Aanscherpen beleid rondom klassenbezoeken

gemiddeld

Persoonlijke ontwikkelplannen

Implementeren van het Reat Performance Management
systeem

hoog

Het bekwaamheidsdossier

Verder ontwikkelen van het portfolio

gemiddeld

Gesprekkencyclus

Beleid op stichtingsniveau formuleren

hoog

Beleid op stichtingsniveau uitvoeren

gemiddeld

Verzuimbeleid

Preventiemaatregelen verkennen

laag

Veiligheid

Veiligheidsdocumenten samenvoegen

laag

Interne communicatie

Scholing gebruik Sharepoint

laag

Vervangen LAS

laag

Verkennen mogelijkheden IKC (0-13)

laag

Rekenen en wiskunde

Externe contacten
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Thema

Mogelijk aandachtspunt

Prioriteit

Contacten en samenwerking met stakeholders uitbreiden laag
Contacten met ouders

Vernieuwen verslaglegging naar ouders

hoog

Formeren werkgroep sociale media

laag

Vernieuwen manier van gesprekken voeren met ouders

hoog

Optimaliseren gebruik Ouderportaal

laag

Het bijdragen aan een stichtingsbegroting

gemiddeld

Gelden uit de ouderbijdrage oormerken in begroting en
jaarrekening

hoog

Verantwoording en dialoog

Audit voorbereiden

gemiddeld

Inspectiebezoeken

Heldere communicatie rondom de vrijwillige
ouderbijdrage.

gemiddeld

Vragenlijst Ouders

Vergroten van ouderparticipatie

gemiddeld

Versterken van de informatievoorziening

laag

Aandachtspunten Financieel
beleid
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9 Meerjarenplanning 2019-2020
Thema

Verbeterdoel

Sociale en maatschappelijke ontwikkeling

Ontwikkelen SEL

Actief Burgerschap en Sociale Cohesie

Optimaliseren leerlingenraad

Taalleesonderwijs

Verbeteren spellingonderwijs
Deelname onderzoek Redzaamheidslezen

Rekenen en wiskunde

Oriënteren op de Montessori-rekenkast
Gebruik Rekenwonders

Natuur, Wetenschap en Technologie

Ontwikkelen van een beleidsplan NWT

Engelse taal

Engels op onze montessorischool

Zorg en begeleiding

Bijdragen aan ontwikkeling nieuw kindvolgsysteem

Extra ondersteuning voor hoogbegaafden

Reorganiseren van de RT

Integraal Personeelsbeleid

Het herformuleren van het IPB

Beleid met betrekking tot stagiaires

Samenwerking ROC Mondriaan aan gaan
Begeleiding studenten onderwijsassistenten

Introductie en begeleiding

Aanscherpen van de gesprekkencyclus met nieuw personeel.

Taakbeleid

Programma PM-top in gebruik nemen

Klassenbezoek

Aanscherpen beleid rondom klassenbezoeken

Persoonlijke ontwikkelplannen

Implementeren van het Reat Performance Management systeem

Het bekwaamheidsdossier

Verder ontwikkelen van het portfolio

Gesprekkencyclus

Beleid op stichtingsniveau formuleren
Beleid op stichtingsniveau uitvoeren

Verzuimbeleid

Preventiemaatregelen verkennen

Interne communicatie

Scholing gebruik Sharepoint
Vervangen LAS

Externe contacten

Verkennen mogelijkheden IKC (0-13)
Contacten en samenwerking met stakeholders uitbreiden

Contacten met ouders

Vernieuwen verslaglegging naar ouders
Formeren werkgroep sociale media
Vernieuwen manier van gesprekken voeren met ouders

Aandachtspunten Financieel beleid

Het bijdragen aan een stichtingsbegroting
Gelden uit de ouderbijdrage oormerken in begroting en jaarrekening

Inspectiebezoeken

Heldere communicatie rondom de vrijwillige ouderbijdrage.

Vragenlijst Ouders

Vergroten van ouderparticipatie
Versterken van de informatievoorziening

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we
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tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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10 Meerjarenplanning 2020-2021
Thema

Verbeterdoel

Sociale en maatschappelijke ontwikkeling

Ontwikkelen SEL

Taalleesonderwijs

Verbeteren spellingonderwijs
Deelname onderzoek Redzaamheidslezen

Rekenen en wiskunde

Oriënteren op de Montessori-rekenkast
Gebruik Rekenwonders

Wereldoriëntatie

Kwaliteitskaart Kosmische Opvoeding en Onderwijs maken

Kunstzinnige vorming

Kwaliteitskaart maken kunstzinnige vorming

Natuur, Wetenschap en Technologie

Ontwikkelen van een beleidsplan NWT

Engelse taal

Engels op onze montessorischool

Zorg en begeleiding

Bijdragen aan ontwikkeling nieuw kindvolgsysteem

Extra ondersteuning voor hoogbegaafden

Reorganiseren van de RT

Beleid met betrekking tot stagiaires

Samenwerking ROC Mondriaan aan gaan
Begeleiding studenten onderwijsassistenten

Introductie en begeleiding

Aanscherpen van de gesprekkencyclus met nieuw personeel.

Taakbeleid

Programma PM-top in gebruik nemen

Persoonlijke ontwikkelplannen

Implementeren van het Reat Performance Management systeem

Het bekwaamheidsdossier

Verder ontwikkelen van het portfolio

Gesprekkencyclus

Beleid op stichtingsniveau uitvoeren

Verzuimbeleid

Preventiemaatregelen verkennen

Veiligheid

Veiligheidsdocumenten samenvoegen

Interne communicatie

Scholing gebruik Sharepoint
Vervangen LAS

Externe contacten

Verkennen mogelijkheden IKC (0-13)
Contacten en samenwerking met stakeholders uitbreiden

Contacten met ouders

Vernieuwen verslaglegging naar ouders
Vernieuwen manier van gesprekken voeren met ouders
Optimaliseren gebruik Ouderportaal

Verantwoording en dialoog

Audit voorbereiden

Vragenlijst Ouders

Vergroten van ouderparticipatie
Versterken van de informatievoorziening

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we
tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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11 Meerjarenplanning 2021-2022
Thema

Verbeterdoel

Sociale en maatschappelijke ontwikkeling

Ontwikkelen SEL

Taalleesonderwijs

Verbeteren spellingonderwijs
Deelname onderzoek Redzaamheidslezen

Rekenen en wiskunde

Gebruik Rekenwonders

Wereldoriëntatie

Kwaliteitskaart Kosmische Opvoeding en Onderwijs maken

Bewegingsonderwijs

Ontwikkelen kwaliteitskaart bewegingsonderwijs

Natuur, Wetenschap en Technologie

Ontwikkelen van een beleidsplan NWT

Engelse taal

Engels op onze montessorischool

Zorg en begeleiding

Bijdragen aan ontwikkeling nieuw kindvolgsysteem

Extra ondersteuning voor hoogbegaafden

Reorganiseren van de RT

Beleid met betrekking tot stagiaires

Samenwerking ROC Mondriaan aan gaan
Begeleiding studenten onderwijsassistenten

Taakbeleid

Programma PM-top in gebruik nemen

Collegiale consultatie

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

Persoonlijke ontwikkelplannen

Implementeren van het Reat Performance Management systeem

Het bekwaamheidsdossier

Verder ontwikkelen van het portfolio

Gesprekkencyclus

Beleid op stichtingsniveau uitvoeren

Interne communicatie

Scholing gebruik Sharepoint

Externe contacten

Contacten en samenwerking met stakeholders uitbreiden

Contacten met ouders

Vernieuwen verslaglegging naar ouders
Vernieuwen manier van gesprekken voeren met ouders

Vragenlijst Ouders

Vergroten van ouderparticipatie
Versterken van de informatievoorziening

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we
tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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12 Meerjarenplanning 2022-2023
Thema

Verbeterdoel

Sociale en maatschappelijke ontwikkeling

Ontwikkelen SEL

Taalleesonderwijs

Verbeteren spellingonderwijs
Deelname onderzoek Redzaamheidslezen

Rekenen en wiskunde

Gebruik Rekenwonders

Natuur, Wetenschap en Technologie

Ontwikkelen van een beleidsplan NWT

Engelse taal

Engels op onze montessorischool
Het ontwikkelen van een kwaliteitskaart Engelse taal

Zorg en begeleiding

Bijdragen aan ontwikkeling nieuw kindvolgsysteem

Extra ondersteuning voor hoogbegaafden

Reorganiseren van de RT

Beleid met betrekking tot stagiaires

Samenwerking ROC Mondriaan aan gaan
Begeleiding studenten onderwijsassistenten

Taakbeleid

Programma PM-top in gebruik nemen

Persoonlijke ontwikkelplannen

Implementeren van het Reat Performance Management systeem

Het bekwaamheidsdossier

Verder ontwikkelen van het portfolio

Gesprekkencyclus

Beleid op stichtingsniveau uitvoeren

Interne communicatie

Scholing gebruik Sharepoint

Externe contacten

Contacten en samenwerking met stakeholders uitbreiden

Contacten met ouders

Vernieuwen verslaglegging naar ouders
Vernieuwen manier van gesprekken voeren met ouders

Vragenlijst Ouders

Vergroten van ouderparticipatie
Versterken van de informatievoorziening

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