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Inleiding
Het onderwijs is voortdurend in ontwikkeling en als school willen we inspelen op
veranderende inzichten.
Middels dit schoolplan geven we aan welke onderdelen we de komende vier jaar expliciet willen
aanpakken.
Het beleid van de school is een onderdeel van het grotere geheel, het strategisch beleid van Stichting
Prisma. Binnen het Prisma-beleid heeft iedere school de mogelijkheid om eigen accenten te leggen en
in te spelen op de plaatselijk situatie om op die manier passend onderwijs te bieden aan onze
leerlingen. We willen toekomstgericht zijn en dat vraagt om ander onderwijs en daarmee ook ander
leerkrachtgedrag; van onderwijzen naar leren. Van leerkracht gestuurd naar leerling gestuurd.
Van schoolgebouwen met klaslokalen naar multifunctionele ruimtes gedeeld met de
gemeenschap. Van leren uit het boekje naar leren in/met de wereld. Het is een fantastische opdracht
om aan deel te nemen en zo de toekomst mee te ontwerpen. Samen creëren, met eigenaarschap van
leerlingen en leerkrachten.

1. De school en haar omgeving
1.1. Onze leerlingpopulatie
De leerlingen die onze school bezoeken wonen zowel in de kern van het dorp als in de
buitengebieden. KC LEEF is de enige school in het dorp. Schoolnabijheid is doorslaggevend voor de
ouders. Zij willen hun kind, ook al heeft hij of zij een indicatie, een kans geven om onderwijs te volgen
in het eigen dorp met passend aanbod.
De laatste jaren hebben we veel te maken gekregen met zij-instromers. O.a. gezinnen uit Polen, Syrië ,
Turkije en Congo.
Wij bieden deze leerlingen een zo goed mogelijk afgestemd programma waarbij de nadruk ligt op het
zo snel mogelijk onder de knie krijgen van de Nederlandse taal.
Het aantal gezinnen in sociale huurwoningen neemt de laatste jaren toe.
Tevens zijn er steeds meer leerlingen met een VVE indicatie( taal ontwikkelingsachterstand).
We zien een toename in aanvraag voor hulp in de gezinssituaties, waarbij we constateren dat de
diversiteit in de problematieken groot is. Daarbij wordt veel gebruik gemaakt van gezinscoaches of
andere externe partners.
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2. De opdracht van onze school
2.1.
Waar de school voor staat (Missie)
Elke school heeft zich te houden aan de uitgangspunten en doelstellingen die voortvloeien uit de Wet
Primair Onderwijs en dient daarbij onderwijs van goede kwaliteit te bieden aan zoveel mogelijk kinderen. Scholen hebben ook steeds meer beleidsruimte om hun onderwijs met bepaalde accenten te
versterken. We bieden in een leer- en leefomgeving kwalitatief goed onderwijs met maximale
ontwikkelingskansen voor kinderen.
Leren is veelomvattend, het is meer dan cognitief leren; je leert ook met elkaar omgaan, je leert
vaardigheden, je leert je te ontwikkelen en je leert hoe je leert. Oftewel “Oefenen voor het leven!”
L=leren
E=ervaren
E=experimenteren,
F=floreren
2.2
Visie
Ons pedagogisch fundament is beschreven voor medewerkers, ouders en alle betrokkenen bij KC LEEF.
Het dient ter inspiratie en geeft richting aan ons professioneel handelen.
‘Leer het mij zelf te doen’
Kinderen ontwikkelen zich op eigen wijze en op hun eigen tempo met respect voor elkaar. Als kleine
wereldburger wordt de wereld en zijn mogelijkheden groter op weg naar zelfstandigheid.
Zelfstandigheid en zelfredzaamheid worden bij KC LEEF gestimuleerd door kinderen aan te moedigen
zelf te ervaren en te ontdekken. De dagelijkse activiteiten worden benut als leermoment waarbij
kinderen de gelegenheid krijgen om te oefenen voor het leven.
De professional
De vakbekwame professional van KC LEEF is er voor het kind. Hij/zij is op de hoogte van ontwikkelfases
die het kind doorloopt. Er wordt gewerkt vanuit vertrouwen waarbij verzorging, het stimuleren van
zelfstandigheid en vrijheid op basis van afspraken centraal staan. De professional kijkt, vraagt en
observeert het kind om interesses en behoeften van het kind te ontdekken en te stimuleren.
Minder=meer
De ontwikkelfases van het kind zijn divers. Elke fase vraagt om een rijke uitdagende omgeving die
aansluit bij de kindbehoefte. Hierbij staat centraal wat je leert en hoe je leert. Het gaat om
betekenisvol leren van en met elkaar. De omgeving en het materiaal zijn veilig en uitdagend. Er wordt
gezorgd voor een divers maar afgebakend aanbod zodat het voor kinderen mogelijk is om zelf keuzes
te maken.
Onze leerlingen ontvangen hedendaags, betekenisvol onderwijs, waardoor zij zich, ieder binnen hun
eigen talent, kunnen ontwikkelen.
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2.3

Wat er op ons afkomt

Zowel externe als interne ontwikkelingen en analyses geven een indicatie wat er de komende
jaren in het onderwijs aan bod gaat komen.
We zien dan de volgende zaken:
 Bieden van maatwerk binnen passend onderwijs(hoogbegaafdheid)
 Opbrengstgericht werken
 Door ontwikkelen van de ingezette koers m.b.t. kindcentrum
 Ontwikkelen van arrangementen d.m.v. groepsdoorbrekend werken
 Krimp in het onderwijs
 Burgerschap
 ICT-ontwikkelingen
 Gezonde en veilige school
 Personeelsbeleid: Werkverdelingsplan, vervangingsprobleem, personeels tekort, hoge
werkdruk, ziekteverzuim
Op deze ontwikkelingen kunnen we in de uitvoering zelf grip krijgen door onze
sterke kanten te benutten en zaken in tijd plannen.
2.4 Sterke punten / kansen
SWOT-analyse KC LEEF/ aandachtspunten vanuit inspectiebezoek 2017
Sterktes
Zwaktes
KC LEEF biedt onderwijs naar de toekomst:
Verbeteringen worden gedaan op het proces en te
eigentijds en uitdagend binnen een goede
weinig op de opbrengsten.
samenwerking met de kinderopvang.
Vanuit de missie en visie wordt er gestreefd naar het
Vanuit een breed gedragen missie en visie werken vergroten van het eigenaarschap. Er is nog te weinig
leerkrachten gezamenlijk aan verbetering middels zicht op wat leerlingen voor deze werkwijze nodig
een kwaliteitscyclus
hebben
Het zijn van een Kindcentrum zorgt voor een
doorlopende leerlijn voor alle kinderen, van 0 tot
12 jaar.
Kansen
Individualisering van de maatschappij vraagt om
het bundelen van krachten.
De 21ste century skills worden steeds belangrijk
binnen de huidige maatschappij. De kennis staat
niet langer centraal.
De combinatiedruk voor ouders kan gevolgen
hebben voor het welzijn van de kinderen. Een
passend aanbod creëren voor ieder kind op
gebied van onderwijs, thuis en zorg is hierdoor
noodzakelijk.
Beschrijven en evalueren van de ontwikkelingen
op basis van beoogde effecten

De communicatie binnen de school.
Bedreigingen
Nieuwkomers met hun kinderen en zijinstromers met
problematieken zorgen voor een verandering in
populatie.
De verandering in populatie en
ondersteuningsbehoefte doet een beroep op het
gepersonaliseerd leren.
Door de geboortecijfers is er verwachte terugloop in
het aantal leerlingen.
Door de vergrijzing en een toename van de
vervangersvraag is er een dreigend tekort aan
leerkrachten.
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Wij vinden kwaliteit en het waarborgen hiervan belangrijk. Tevens vinden we het waardevol om kennis
te nemen van wat anderen van onze school vinden. Om de vier jaar wordt er daarom op onze school
een tevredenheidspeiling uitgevoerd.
Uit de meest recente tevredenheidspeiling (2018) is gebleken dat leerlingen tevreden zijn over onze
school.
Pluspunten leerlingen
Beperking online pesten
Beperking pesten op School
Leereffect
Hulp en uitleg leerkracht
Uitstapjes met de klas
Veiligheid

Aandachtspunten leerlingen
Zitplaats in de klas
Het vak rekenen
Hulp bij oplossen van ruzies
Plezier in het naar school gaan

Pluspunten ouders
Plezier in schoolgaan
Veiligheid op School
Contact met medewerkers
Aansluiten op niveau
Vakbekwaamheid leerkrachten algemeen

Aandachtspunten ouders
Veiligheid op het plein en op weg naar school
Speelmogelijkheden op het plein
Hygiëne en netheid binnen de school
Aandacht voor pestgedrag
Informatievoorziening over de school

2.5 De Wettelijke opdracht van het onderwijs
De wet schrijft voor dat onderwijs zodanig wordt ingericht dat de leerlingen een ononderbroken
ontwikkelingsproces kunnen doorlopen.
Uiteraard ontwikkelt ieder kind zich anders. Desondanks is het zo dat we, zeker voor de kernvakken
rekenen en taal nastreven dat iedere leerling zich de wettelijk voorgeschreven basiskennis en vaardigheden op het gebied van taal en rekenen eigen maakt, zoals vastgelegd in het referentiekader
taal en rekenen, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen een fundamenteel niveau en een
streefniveau, om toch tegemoet te kunnen komen aan het afstemmen op ontwikkelingsproces van de
leerling.
Veiligheid is voorwaarde om te kunnen ontwikkelen. Om die reden dient de school de veiligheid van
kinderen en personeel te waarborgen. Hoe dit gebeurt staat beschreven in ons veiligheidsbeleid.
Hierin staat onder andere het anti-pestbeleid beschreven.
Naast de kernvakken taal / lezen en rekenen gaat er uiteraard ook aandacht uit naar de brede
ontwikkeling van onze leerlingen en hebben ook andere vak- / vormingsgebieden een belangrijke plek
in ons onderwijs, zoals muzikale vorming, lichamelijke ontwikkeling, wereldoriëntatie, Engels,
creatieve ontwikkeling, techniek, sociale vorming, et cetera. De kerndoelen geven richtlijnen bij het
vormgeven van het onderwijs. Het onderwijs op onze school wordt zoveel mogelijk afgestemd op de
belevingswereld van het kind en de zone van naaste ontwikkeling.

3. Kwaliteit in beeld
3.1 Kwaliteitsontwikkeling, waar staan we voor?
Onder kwaliteit verstaan wij: de mate waarin we erin slagen doelen te bereiken naar
tevredenheid van onszelf, de overheid, team en ouders en leerlingen. Om te bepalen of
doelen behaald worden, moeten de doelen helder, aanvaardbaar en aanvaard zijn.
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Daarnaast zijn normerende uitspraken nodig om vast te stellen in welke mate de doelen worden
behaald. Jaarlijks worden de doelen beschreven in het jaarplan.
Bij het vormgeven van kwaliteitszorg hanteren we het volgende uitgangspunten:
• Het primaire proces is de basis. Kwaliteitszorg strekt zich uit over alle beleidsterreinen van
de school, maar hoort haar basis te hebben in het primaire proces: het onderwijs. De
aandacht voor het pedagogisch en didactisch handelen van de leraren en –
vooral - voor het leren van de leerlingen is de basis van kwaliteitszorg.
• Interne kwaliteitszorg is het vertrekpunt, maar is niet voldoende. Het is nodig dat de school,
en daarbinnen individuen en teams, hun eigen handelen evalueren en op grond daarvan
veranderingen aanbrengen. Kwaliteitszorg begint dus intern. Een extern oordeel kan worden
gegeven door deskundigen, collega’s van andere scholen. Integraal schooltoezicht,
visitaties. De school zelf bepaalt vervolgens wat ze met een extern oordeel doet, behalve
wanneer het gaat om een negatief deugdelijkheidoordeel van de onderwijsinspectie.
•Het gemiddelde prestatieniveau op de eindtoets ligt op het niveau passend bij de leerling populatie.
Binnen de school wordt gewerkt met een kwaliteitsteam.
Het kwaliteitsteam richt zich op, onder andere, de voorbereiding van de studiedagen, het vernieuwen
van het onderwijsaanbod of ondersteuning bij het samenstellen van de schoolgids. Ook maken de leden
van het KT een koppeling tussen management, de onderwijsontwikkelingen en de werkvloer.
Tevens hebben we een ondersteuner passend onderwijs. Deze ondersteunt de leerkrachten onder andere bij het in beeld brengen van de leerlingen, inzetten van concrete interventies, advisering naar ouders om mogelijk door te verwijzen naar andere hulpverleners, overzicht houden op het totale systeem
en kinderen met gedragsproblemen.
3.2 Waar gaan we naar toe?




Leerkrachten dienen zich bewust te zijn van het effect dat ze beogen te bereiken met hun
leerkracht handelen en het onderwijsaanbod dat ze vormgeven.
De kwaliteit van onderwijs en de ontwikkeling van de leerklingen wordt formatie geëvalueerd
Het organiseren van feedback op de kwaliteit van ons onderwijs d.m.v. interne audits binnen
de Stichting.
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4. Onderwijs in beeld
4.1. Waar staan we voor?
We willen de praktijk van ons onderwijs laten voldoen aan de visie die wij hebben en aan de wettelijke
voorschriften, waaronder de kerndoelen. In de huidige maatschappij veroudert kennis snel. Dit betekent
voor de school, dat zij voor de basisleerstof moet uitgaan van de school van nu, mogelijk zelfs die van
morgen. De kennis van de leerlingen moet functioneren in de samenleving van morgen.
Stimuleren van vaardigheden als kritisch vermogen, zelfredzaamheid en solidariteit en
creativiteit.
Deze vaardigheden zijn niet alléén aangeboren, het kan ook ontwikkeld en aangeleerd worden.
Het ontwikkelen van deze vaardigheden omvat, in ieder geval, alle vak/vormingsgebieden.
Aspecten verbonden met de ontwikkeling van deze vaardigheden in ruimere zin:
- Zelf ontdekkend bezig zijn
- komen met eigen oplossingen en verschillende oplossingen voor één probleem
- onderzoeken en analyseren
- plannen en organiseren
- experimenteren
- het toepassen van kennis en vaardigheden in uiteenlopende situaties
- samenwerken
- het ontwikkelen van creativiteit in de zin van de expressievakken.
Het verwerven van culturele vaardigheden, actief burgerschap.
We vinden het van belang, dat leerlingen:
- zich oriënteren op de maatschappij
- leren omgaan met anderen (respect kunnen opbrengen voor andermans ideeën,
meningen, overtuigingen, levenswijzen, culturen)
-meedenken, meebeslissen en meedoen
We betrekken we kinderen bij de school en het onderwijs. Het kan daarbij gaan om regels en afspraken
die er in school en in de klas gehanteerd worden. Ook de taken om verantwoordelijkheid te dragen voor
het goed laten functioneren van de school horen daarbij.
Samenwerken, naar elkaar luisteren en voor een eigen mening durven opkomen worden gestimuleerd
en aangeleerd.
Informatie- en communicatietechnologie
ICT is geen doel op zich. ICT wordt gezien als een middel dat optimaal gebruikt kan worden om de
leeromgeving van kinderen uitdagender en interactiever te maken.
ICT toepassingen zijn onlosmakelijk verbonden met de 21st century skills. Op onze school willen we een
omgeving creëren waarin we tegemoet kunnen komen aan de ontwikkeling van deze vaardigheden,
zowel voor leerlingen als voor leerkrachten. Uiteraard met aandacht voor veilig en verantwoord gebruik
van sociale media.
We zijn ervan overtuigd dat ICT een grote rol zal en moet spelen in de manier waarop kinderen les
krijgen en leren.
De inzet van ICT bevordert een efficiënt gebruik van de onderwijstijd.
De inzet van ICT draagt bij aan het realiseren van een uitdagende leeromgeving.
De leerlingen zijn actief bezig in leer- en lessituaties waarbij ICT wordt gebruikt.
De leerlingen gebruiken ICT om in een betekenisvolle context te werken.

Schoolplan 2019-2023 KC LEEF

7

4.2 Waar gaan we naar toe?








Vanuit het volgen van de leerling en zijn ontwikkeling wordt bekeken welke inhouden de leerling op welke wijze en eventueel op welke plek aangeboden dient te krijgen om zo goed mogelijk af te kunnen stemmen op de behoeften van de leerling met als doel zijn ontwikkeling te
stimuleren en een voor hem of haar passend arrangement. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht
worden aan leerlijndoorbrekend, groepsdoorbrekend of met momenten schooldoorbrekend
werken.
Leerkrachten ontwerpen betekenisvolle onderwijsinhoud op basis van passende arrangementen voor de leerlingen, met methodes en andere middelen als bron.
Leerlingen krijgen steeds meer inzicht in de eigen ontwikkeling, onder andere op het gebied
van de 21ste -eeuwse vaardigheden en leren hierop reflecteren. Leerkrachten geven continu
feedback op dit leerproces.
Het opzetten en actief inzetten van de leerlingenraad op schoolniveau en binnen de gemeente Peel en Maas
De leerlingen gebruiken ICT om in toenemende mate inzicht te krijgen in hun
eigen leerproces. Hiermee bevorderen we eigenaarschap.
Binnen het project gezonde kindcentra willen we samenwerking en maatschappelijke
betrokkenheid nog meer te verankeren in ons pedagogisch klimaat.
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5. Kind in beeld
5.1 Waar staan we voor?
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Het uitgangspunt is dat de kansen en
mogelijkheden van het kind centraal staan.
In augustus 2014 wordt Passend onderwijs ingevoerd in het primair en voortgezet (speciaal)
onderwijs.
Het bestuur van de school heeft een zorgplicht. Dat betekent dat, als de school niet zelf een
volledig aanbod voor een kind kan verzorgen, een andere (speciale) school in de regio (een
deel van) die uitvoering overneemt. De school is verplicht om uit te leggen waarom we het
kind niet een passend aanbod kunnen geven. De bandbreedte van de school staat beschreven in het
ondersteuningsprofiel. In het ondersteuningsdraaiboek is beschreven hoe we de ontwikkeling van
leerlingen volgen.
Ons ondersteuningsprofiel beschrijft de inhoud en kwaliteit van onze basisondersteuning, van de
lichte en zware ondersteuning. Ook beschrijft het de ambities die de school heeft voor de toekomst.
Zo wordt er bijvoorbeeld beschreven hoe tegemoet gekomen wordt aan de ondersteuningsbehoeften
van nieuwkomers, hoe er gewerkt wordt met ontwikkelingsperspectieven, hoe gezorgd wordt dat
leerlingen met een vve of smi indicatie op passende wijze instromen, et cetera.
Op basis van het profiel inventariseert de school welke expertise eventueel moet worden
ontwikkeld en wat dat betekent voor de leraren.
Een goed contact tussen ouders, leerkrachten en leerlingen werkt door in de kwaliteit van de school.
Het komt de ontwikkelingen en de leerprestaties van alle leerlingen ten goede.
Doorlopende leerlijn:
In ons kindcentrum kunnen kinderen van 0 tot 12 zich in een veilige omgeving op een pedagogisch
verantwoorde manier ontwikkelen en plezier hebben. We vinden het van groot belang dat er eerder
dan wanneer de leerlingen de basisschool binnenkomen al zicht is op de ontwikkeling van ieder kind.
De ontwikkeling start immers niet bij 4 jaar. De bestaande samenwerking tussen kinderopvang en
school zal geïntensiveerd worden. De bestaande kennis en ervaring zal worden verbreed.
Middels integrale kindbesprekingen brengen we alle kinderen binnen het kindcentrum in beeld met
inbreng van ieders expertise.
Door inhoudelijke samenwerking wordt er gewerkt aan een doorgaande lijn bij het volgen van
kinderen , waarbij de volgende doelen leidend zijn; stimuleren van ontwikkeling en welbevinden van
de kinderen; aanbieden doorgaande ontwikkelingslijn peuter-kleuter in samenwerking met de
pedagogisch medewerkster van onze ketenpartner Hoera.
Voor elke leerling hebben een leerlingoverzicht waarin we de ondersteuningsbehoeften hebben
vastgelegd. Leerkrachten beschikken over actuele gegevens van de kinderen, die ze o.a. verkregen
hebben door toetsen, observaties en gesprekken met de kinderen.
Deze gegevens worden gebruikt bij het ontwerpen van arrangementen om tegemoet te komen aan de
onderwijsbehoeften van de kinderen met als doel: uitdagend en afgestemd onderwijs voor alle
leerlingen
Daarnaast zorgen we voor een warme overdracht naar het voortgezet onderwijs waarbij we uitgaan
van het document PO/VO .
5.2 Waar gaan we naar toe?
-

Zinvol gebruiken van documenten die effectief zijn om de ontwikkeling (bijvoorbeeld ’rapporten’) en onderwijs- en ondersteuningsbehoeften (bijvoorbeeld documenten in de ondersteuningsstructuur) van alle kinderen in beeld te brengen.
Leerkrachten kunnen aan de hand van de ontwikkeling van een leerling de verwachte ontwikkeling formuleren om zo planmatig en bewust vorm te geven aan een bepaald beoogd effect.
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-

Dit geldt onder andere ook expliciet voor het samen formuleren van een uitstroomperspectief, uiteindelijk leidend tot het advies voor het voortgezet onderwijs, om de ononderbroken
ontwikkelingslijn na de basisschool te continueren.
De voortgang van de ontwikkeling van de leerlingen, zowel op didactisch als op sociaal-emotioneel vlak, wordt systematisch en cyclisch gemeten, geanalyseerd en in beeld gebracht om
deze te vergelijken met de verwachte ontwikkeling.
Het voeren van inhoudelijk sterke kindgesprekken zit verweven in ons dagelijkse praktijk en
wordt gezien als krachtig middel om ons onderwijs te verbeteren en af te stemmen op het individuele kind
Het voeren van kindgesprekken moet leiden tot het vergroten van eigenaarschap en inzicht in
hun eigen leerproces, waardoor kinderen beter in staat zijn om te reflecteren en gerichte leerdoelen te stellen.
Middels het portfolio kunnen de kinderen hun ontwikkeling in beeld brengen
Binnen Stichting Prisma gaat een werkgroep aan de slag met het 10-14 onderwijs. Deze ontwikkeling wordt vertaald naar ons aanbod binnen de school.

6. Personeelsbeleid en organisatie
6.1 Waar staan we voor?
Het integraal personeelsbeleid van onze school richt zich op de ontwikkeling van de medewerkers. De
bedoelde ontwikkeling is gekoppeld aan de missie en de visie van de school.
Iedere werknemer richt zich jaarlijks op het onderhouden van zijn bekwaamheid, dat gericht is op het
versterken van zijn competenties en vaardigheden, zodat de elke leerkracht ten minste basis bekwaam
is in het uitoefenen van zijn of haar vak. De werknemer voert jaarlijks 2 gesprekken over zijn
ontwikkeling met de directeur.
De directeur voert jaarlijks groepsbezoeken uit.
Van formele gesprekken( functioneringsgesprek en beoordelingsgesprek) worden verslagen gemaakt.
Alle werknemers zijn zelf verantwoordelijk voor het in beeld brengen van hun ontwikkeling.
Voor de leerkracht is het vooral van belang dat hij zich kan blijven ontwikkelen in zijn beroep.
Het bijhouden van een bekwaamheidsdossier kan helpend zijn om zelf zicht te blijven houden op zijn
ontwikkelingen en deze af te stemmen met collega's en het didactische en pedagogische beleid van de
school.
In gesprek met de leidinggevende kan de leerkracht vaststellen hoe het er voor staat met de kwaliteit
van zijn beroepsuitoefening en kan hij aangeven op welk gebied hij zich verder zou willen ontwikkelen
en professionaliseren.
Werkverdelingsplan
Voorafgaand aan het schooljaar worden de werkzaamheden in het kader van de CAO per werknemer
zo concreet mogelijk vastgelegd.
In het kader van de professionalisering beschikt iedere medewerker uren die ze kunnen inzetten ter
bevordering van de professionaliteit. Daarnaast is er voor iedere medewerker een budget beschikbaar
in het kader van de duurzame inzetbaarheid. Scholing komt aan de orde in gesprekken met de
directeur. Teamscholing komt aan de orde bij het opstellen van de jaarplannen.
6.2 Waar gaan we naar toe?
In de meerjarenplanning worden veranderingsonderwerpen beschreven waarin doelen en resultaten
zijn opgenomen om het personeelsbeleid van onze school en daarmee de kwaliteit van onze school te
verbeteren.
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Dit betreft wat betreft personeelsbeleid de volgende onderwerpen:
- Het extern delen van kennis; leerkrachten krijgen de mogelijkheid extern kennis te halen (binnen of buiten de stichting), gericht op de veranderonderwerpen. Tevens is er de mogelijkheid
voor externen om op ons kindcentrum kennis en ervaring te komen halen in de vorm van
schoolbezoeken, bijvoorbeeld gericht op passende arrangementen, groepsdoorbrekend werken, doorlopende leerlijn peuter-kleuter…….
- Feedback collega’s: collegiale consultatie met behulp van een kijkwijzer die binnen stichting
Prisma zal worden ontwikkeld.
- Collegiale consultatie t.a.v. veranderonderwerpen binnen de school b.v. kindgesprekken

7. Financiën, huisvesting en inrichting.
7.1. Waar staan we voor?
De afspraken met betrekking tot de financiën van onze school zijn vastgesteld in het Financieel
Beleidsplan van Stichting Prisma. 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 Stichting Prisma en het schoolplan van de school te realiseren.
Drie maal per jaar bespreken de Voorzitter College van Bestuur/ hoofd bedrijfsvoering en de directeur
van de school de financiële positie van de school via de managementrapportage.
De begroting wordt jaarlijks voorafgaande aan het kalenderjaar opgesteld. De vastgestelde begroting
is taakstellend; in principe kunnen er geen uitgaven 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.
De directeur stelt jaarlijks in overleg met de bestuurder een voorstel op voor een begroting voor het
komende kalenderjaar met een toelichting (exploitatiebegroting). Daarin zijn alle inkomsten en
uitgaven van de school opgenomen waarvoor de directeur verantwoordelijk is. De
exploitatiebegroting is gebaseerd op het beleidsplan van de school.
Daarnaast stelt de directeur jaarlijks in overleg met de hoofd P&O een personeelsformatieplan op.
Hierin worden de inzet van middelen met betrekking tot basisformatie verantwoord.
Mocht er sprake zijn van eventuele sponsoring dan handelt de directie volgens de beschrijving die is
opgenomen in de schoolgids.
Vanuit de meerjarenonderhoudsplan zijn voor elke school de gegevens omgezet naar
een overzicht voor de komende 10 jaren.
Jaarlijks wordt een werkplan gemaakt voor 1 kalenderjaar en toegespitst op iedere school
apart. Daartoe wordt een onderhoudsinspectie uitgevoerd door de facilitaire dienst.
Deze gegevens vormen het werkplan voor het betreffende kalenderjaar. Hiermee waarborgen we de
kwaliteit van het schoolgebouw.
Voor zover mogelijk wordt het onderhoud uit dit plan uitgevoerd door de eigen onderhoudsdienst.
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8. Planning voor de jaren 2019 – 2023
In dit hoofdstuk starten wij met een overzicht van de veranderonderwerpen in de komende
schoolplanperiode. Daarbij wordt zo concreet mogelijk aangegeven welke resultaten wij ten aanzien
van deze onderwerpen in de komende vier jaar nastreven.
Vervolgens zijn de veranderonderwerpen ondergebracht in een overzicht, hetgeen een globale
planning weergeeft van de schoolplanperiode 2019-2023.
Op basis van dit meerjarenplan worden jaarlijks gedetailleerde schoolontwikkelingsplannen opgesteld.
8.1 Veranderonderwerpen en resultaten
Veranderonderwerp 1
Formatief evalueren – kwaliteit in beeld
Resultaten
-Het team evalueert formatief, zowel op het gebied van onderwijskwaliteit als op het gebied van de
ontwikkeling van leerlingen.
-De school maakt gebruik van interne en externe feedback aan de hand van vooraf geformuleerde
succescriteria om effecten van het onderwijs te meten door middel van interne audits.

Veranderonderwerp 2
Effecten – kwaliteit in beeld
Resultaten
-Leerkrachten geven vorm aan het eigen handelen en aan het onderwijsaanbod om met een
beoogd effect dat ze willen bereiken. Dit kan een effect zijn op kind-, leerkracht- , groeps- of
schoolniveau.
-De gewenste effecten van de veranderonderwerpen worden concreet beschreven in de
jaarplannen.
- de jaarplannen worden zo opgesteld dat er gespecificeerd wordt beschreven waarom, op welke
manier iets ontwikkeld wordt en hoe dit er precies uit gaat zien. (Why, how, what, Golden circle,
Simon Sinek. Ook de effecten worden concreet beschreven.

Veranderonderwerp 3
Passende arrangementen/ bieden van maatwerk – Onderwijs in beeld
Resultaten
- Er wordt voor iedere leerling een passend aanbod / arrangement aangeboden. Waar dit helpend is
gebeurt dit leerlijndoorbrekend, groepsdoorbrekend of schooldoorbrekend. Dit geldt voor iedere
leerling, dus ook voor leerlingen met zeer specifieke ondersteuningsbehoeften, als ook meer- en
hoogbegaafde leerlingen.
-kinderen krijgen de ruimte om zich naast het reguliere onderwijs aanbod op andere vlakken te
oriënteren en hun eigen leerstijl te ontdekken.
-Kinderen krijgen de mogelijkheid om gelijkgestemde te ontmoeten als het gaat over cognitieve
mogelijkheden, leerstijlen en interessegebieden.
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Veranderonderwerp 4
Portfolio-ontwikkeling /kindgesprekken – onderwijs in beeld / kind in beeld
Resultaten
- Het voeren van inhoudelijk sterke kindgesprekken zit verweven in ons dagelijkse praktijk en wordt
gezien als krachtig middel om ons onderwijs te verbeteren en af te stemmen op het individuele kind
- Het voeren van kindgesprekken moet leiden tot het vergroten van eigenaarschap en inzicht in hun
eigen leerproces, waardoor kinderen beter in staat zijn om te reflecteren en gerichte leerdoelen te
stellen.
-De 21-eeuwse vaardigheden zijn voor leerkrachten ‘kapstokken’ om onderwijs vorm te geven en
het belangrijkste onderwerp van de feedback die ze geven aan leerlingen.
-De leerlingen gebruiken ICT om in toenemende mate inzicht te krijgen in hun eigen leerproces.
Hiermee bevorderen we eigenaarschap.
-Middels het portfolio kunnen de kinderen hun ontwikkeling in beeld brengen.
Veranderonderwerp 5
Actief burgerschap – onderwijs in beeld
Resultaten
-Het opzetten en actief inzetten van de leerlingenraad op schoolniveau en binnen de gemeente
Peel en Maas
-Binnen het project gezonde kindcentra willen we samenwerking en maatschappelijke
betrokkenheid nog meer te verankeren in ons pedagogisch klimaat. Daarbij vinden we het
belangrijk om de regels en routines hierin te verwerken. Uitgaande van de drie hoofdregels die voor
de gehele school gelden.

Veranderonderwerp 6
Effectiviteit documenten – Kind in beeld
Resultaten
- Er worden zinvolle documenten gebruikt die effectief zijn voor het in beeld brengen van de eigen
ontwikkeling; het leerlingrapport is voor leerlingen, ouders en leerkrachten een overzichtelijk
document dat een duidelijk beeld geeft van de brede ontwikkeling van het kind.
- Er worden zinvolle documenten gebruikt die effectief zijn voor het in beeld brengen van de
onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van kinderen; de documenten binnen de
ondersteuningsstructuur dienen hun doel.

Veranderonderwerp 7
Perspectief op ontwikkeling – Kind in beeld
Resultaten
- Leerkrachten formuleren de verwachte ontwikkeling van de leerling (ontwikkelperspectief) en
zetten planmatig acties in om beoogde effecten na te streven.
- Leerkrachten formuleren op basis van de verwachte ontwikkeling tevens de verwachte uitstroom
(uitstroomperspectief), nemen leerling en ouders hier in een vroeg stadium in mee en zetten samen
met hen planmatig acties in om beoogde effecten na te streven.
Met betrekking tot bovenstaande veranderonderwerpen worden jaarlijks schoolontwikkelingsplannen
opgesteld.
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8.2 Overzicht veranderonderwerpen in de schoolplanperiode 2019-2023
In deze tabel treft u het overzicht aan van de veranderonderwerpen in de komende vier jaar.
In de tabel is weergeven in welke schooljaren er vooral ingezet zal worden op het betreffende
veranderonderwerp, aangaande de ontwikkeling en implementatie. In de jaren die volgen zal er
uiteraard geborgd worden. Per schooljaar zullen er met betrekking tot de veranderonderwerpen
schoolontwikkelingsplannen geschreven worden, waarbij ook de resultaten van het achterliggende
jaar meegenomen zullen worden.
19-20

Veranderonderwerpen

20-21

21-22

22-23

X

X

X

X

X

X

X

X

Kwaliteit in beeld
Formatief evalueren
Effecten

X

X

Onderwijs in beeld
Passende arrangementen/bieden van maatwerk

X

X

Portfolio en kindgesprekken

X

X

Actief burgerschap

X

X

X

X

Kind in beeld
Effectiviteit documenten
Perspectief op ontwikkeling

X
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9. Bijlagen ter inzage op school
1.
2.
3.
4.

Route PO/VO
Ondersteuningsdraaiboek
Ondersteuningsprofiel
Veiligheidsbeleid
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