Schoolplan 2019 -2023

Vastgesteld juli 2019

Inhoud
1. Algemeen ............................................................................................................................................. 2
1.1
Schoolgegevens ................................................................................................................................ 2
1.2
Doel van dit schoolbeleidsplan......................................................................................................... 3
1.3
Wijze waarop dit schoolplan tot stand is gekomen ......................................................................... 3
1.4
De maatschappelijke opdracht......................................................................................................... 4
1.5
Beschrijving van de leerling-populatie ............................................................................................. 5
1.6
Beschrijving van de school ............................................................................................................... 6
1.7
Terugblik: wat hebben we in de afgelopen periode bereikt ............................................................ 7
1.8
Sterk en verder ontwikkelen ............................................................................................................ 8
1.9
Vooruitblik en externe factoren ....................................................................................................... 9
1.10 De stip op de horizon ....................................................................................................................... 9
2. Onderwijskundig beleid ...................................................................................................................... 10
2.1
Uitgangspunten en doelstellingen onderwijskundig beleid Lucas Onderwijs................................ 10
2.2
De organisatie van het onderwijsleerproces binnen de school ..................................................... 10
2.3
De inrichting van het onderwijsleerproces binnen de groep ......................................................... 10
2.4
De inhoud van het onderwijs ......................................................................................................... 11
2.5
Zorg en begeleiding, resultaten behalen, bewaken en borgen, samenwerken ............................. 14
2.6
Beschrijving van de vakken ............................................................................................................ 14
3. Personeelsbeleid ................................................................................................................................. 18
3.1
Integraal Personeelsbeleid ............................................................................................................. 18
3.2
Werken op Onze Wereld is een bewuste keuze. ........................................................................... 18
3.3
Onze Wereld maak je zelf en ook samen ....................................................................................... 19
3.4
Regelgeving .................................................................................................................................... 21
3.5
Werving en starten op Onze Wereld .............................................................................................. 22
4. Kwaliteitsbeleid & Zorg ....................................................................................................................... 23
4.1
Uitgangspunten en doelstellingen kwaliteitszorg .......................................................................... 23
4.2
De zorgstructuur............................................................................................................................. 24
4.3
Zaken die de kwaliteit ondersteunen ............................................................................................. 25
5.

Ouders ................................................................................................................................................. 28

6.

Brede schoolactiviteiten ..................................................................................................................... 30

7. Overige zaken ...................................................................................................................................... 32
7.1
Huisvesting ..................................................................................................................................... 32
7.2
Financieel beleid, giften en fondsen werving................................................................................. 32
7.3
Veiligheid........................................................................................................................................ 33
A.

Bijlagen ........................................................................................................................................... 35

B.

Meerjarenplanning schoolontwikkeling 2019-2023 ...................................................................... 36

Schoolplan Onze Wereld 2019 -2023

Pagina 1

1.
1.1

Algemeen
Schoolgegevens

School:
Brinnummer:

Basisschool Onze Wereld
13EK

Directeur:
Adjunct-directeuren:

Aartje van den Akker
Victor Ferwerda
John Huiskens
John Leijgraaff
Els Reijnders

Adres hoofdgebouw:

Brandtstraat 87
2572 CC Den Haag
070 – 345 93 00

Telefoon:
Adres dependance:
Telefoon:

Brandtstraat 80
2572 CH Den Haag
070 – 345 19 39

E-mailadres:
Website:

info@onzewereld.net
www.onzewereld.net

Bevoegd gezag:
Bezoekadres:
Postadres:
Telefoon:
E-mail:
Website:

Lucas Onderwijs
Saffierhorst 105, 2592 GK Den Haag
Postbus 93213, 2509 AE Den Haag
070-3001100
info@lucasonderwijs.nl
www.lucasonderwijs.nl

Schoolplan Onze Wereld 2019 -2023

Pagina 2

1.2

Doel van dit schoolbeleidsplan

Dit Schoolbeleidsplan geeft richting aan de ontwikkeling van onze school binnen de strategische koers van
Lucas Onderwijs. Deze laatste staat beschreven in het Koersplan van Lucasonderwijs. Het schoolplan is
ons plannings- en sturingsdocument. Eens in de vier jaar houden we dit plan tegen het licht en stellen we
vast welke doelen zijn gerealiseerd en wat er nodig is om de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen.
In het schoolplan wordt dit op hoofdlijnen beschreven en worden er lange termijn doelen gesteld. In het
jaarplan worden deze doelen geconcretiseerd en uitgerold. Het schoolplan dient tevens als verantwoordingsdocument voor de Inspectie van het Onderwijs.
In dit document beginnen we met een beschrijving van de school (hoofdstuk 1), dan volgt het onderwijskundig beleid (hoofdstuk 2), vervolgens het personeelsbeleid (hoofdstuk 3), het beleid met betrekking tot
de bewaking en verbetering van de kwaliteit (hoofdstuk 4), het betrekken van de ouders bij het onderwijs
van hun kinderen, onze leerlingen (hoofdstuk 5), de Brede schoolactiviteiten (hoofdstuk 6) en als laatste
de overige zaken (hoofdstuk 7) met daarin opgenomen onze bouwplannen medio 2020.
De afgelopen jaren is op er op Onze Wereld hard gewerkt aan een onderwijsconcept, waarbinnen het
handelingsgericht en opbrengstgericht werken zijn geïntroduceerd en geïmplementeerd.
De kwaliteitszorg is op peil gebracht en er is geleerd om de resultaten van de kinderen cyclisch te analyseren, te duiden en daarna acties in te zetten in de groepen, gericht op de individuele leerlingen en hun
onderwijsbehoeften.
De stuurgroepen, waarin leerkrachten deelnemen op basis van interesse en kennis, hebben laten zien dat
zij sterk bijdragen aan de ontwikkeling en het op één lijn brengen van de school. Deze structuur blijft dan
ook ongewijzigd.
De driehoek school, ouders en kind wordt steeds meer zichtbaar in de samenwerking en communicatie
met en binnen de school.
Als school willen wij ons de komende vier jaar richten op het verstevigen van het onderwijs door de kinderen actief bij hun leren te betrekken. We gaan dit doen door het leren zichtbaar te maken. We gaan
zorgen dat wij ons personeel weten te boeien en binden.
We staan als team voor: respect, veiligheid, betrokkenheid en zorg.
Wij werken als team elke dag constructief samen om dit alles voor elkaar te krijgen, want Onze Wereld
maak jezelf… en ook samen

1.3

Wijze waarop dit schoolplan tot stand is gekomen

Dit Schoolplan is opgesteld door de directie van Onze Wereld en ter goedkeuring voorgelegd aan de medezeggenschapsraad in mei 2019.
De leerjaarcoördinatoren, de intern begeleiders en belangstellende teamleden hebben hun input geleverd in januari tijdens een thema bijeenkomst “De stip op de horizon”. Hier hebben we met elkaar nagedacht over de vier belangrijke pijlers onder onze school: onderwijs, personeel, kwaliteit & zorg en ouders.
Eerst hebben we het vorige schoolplan geëvalueerd en vastgesteld wat we willen behouden en waar we
mee willen doorgaan. Met elkaar hebben we gekeken naar onze sterke punten en naar wat beter zou
kunnen. Voor elk van de pijlers zijn ambities uitgesproken en gedeeld. De portefeuillehouders van de vier
genoemde onderwerpen hebben daarna met hun stuurgroepen de ambities vastgesteld en deze beschreven in de gelijknamige hoofdstukken van dit Schoolplan. Met het hele team is in mei een reflectiemoment
ingepland. Daarna is de definitieve versie vastgesteld.
Dit schoolplan is samengesteld in samenhang met:
Het koersplan Lucas Onderwijs
De Haagse Educatieve Agenda
Het inspectierapport d.d. 6 juni 2016
Het schoolplan 2015 -2019
Het jaarplan 2018-2019

Schoolplan Onze Wereld 2019 -2023

Het schoolontwikkelingsplan
Het zorgplan
De schoolgids
Het professioneel statuut
Het jaarverslag 2017-2018
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1.4

De maatschappelijke opdracht

Basisschool Onze Wereld is al ruim 100 jaar dé school in Transvaal-midden die vanuit een katholieke
achtergrond zorg draagt voor onderwijs en vorming.
Missie van onze school
In Basisschool Onze Wereld komen in alle geledingen vele religies en achtergronden samen en tóch
heeft eenieder een ding gemeen: uniek zijn! Dan wel samen uniek zijn. In het schooljaar 2015-2016
is de visie van de school op papier gezet.
Kernwaarden
De schoolvisie kenmerkt zich door respect, veiligheid, betrokkenheid en zorg.
Kernkwaliteiten
Op Onze wereld accepteren en respecteren we elkaar.
We kenmerken ons door helder communiceren en professioneel organiseren. Onze Wereld ontwikkelt zich voortdurend. Wij doen moeite ieder kind brede kansen te bieden zich naar eigen vermogen te ontwikkelen op diverse
gebieden. Dit doen wij samen: het team met alle ouders,
want samen beleven en delen is onlosmakelijk met de
school verbonden. Samen maken we Onze Wereld!
“Met hoofd, handen, hart en ziel
Voor hoofd, handen, hart en ziel”

Gewaagd doel
Er is continuïteit in de belangstelling van
ouders en kinderen voor de school. Het
onderwijs en de zorgbreedte worden
verbeterd en uitgebreid en uitgaand van
een positieve kijk op de toekomst van de
multiculturele samenleving. Verschillen
tussen kinderen, op alle gebieden, worden blijvend gewaardeerd.

Hoger doel
Onze wereld is het vertrouwde rustpunt
voor vele gezinnen in het soms hectische
leven. Hier mag je zijn wie je bent. We
bieden kinderen een stabiele basis en
een veilige start in het onderwijs met als
uitgangspunt “het totale kind”. We realiseren brede zorg en ieder kind is met
recht uniek.
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1.5

Beschrijving van de leerling-populatie




De ongeveer 800 leerlingen (1-10-2018) kenmerken zich door een grote diversiteit.
Ze wonen dichtbij (35%) en ver weg (26%) van de school, of in naastgelegen wijken (39%).




Ze hebben een leerlinggewicht van 1.0 (63%), 1.3 (6%) of 2.2 (31%).
Hun ouders/verzorgers zijn in Turkije (54%), Nederland (16%)Marokko (11%), Bulgarije (8%) of 25 andere landen geboren.
Hun moeders (22%) en hun vaders (20%) hebben een Mavo diploma of hoger, eventueel een vergelijkbare opleiding in het land van herkomst of alleen hooguit 5 jaar basisonderwijs (31%).
20% van de kinderen groeit op in een gezin zonder werk. 45% heeft één werkende verzorger en 26%
van de kinderen heeft twee werkende ouders.
De kinderen zijn in Nederland geboren (87%) of in 14 andere landen in de wereld (13%). Zo’n 10% van
de kinderen is korter dan 4 jaar in Nederland en is gestart als neveninstromer.
In groep 8 zitten ze 7 of 8 jaar op school (62%) of zijn tussentijds ingestroomd vanuit een andere
school in Nederland (24%) of uit het buitenland (14%).
Hun intelligentie (NIO/NDT groep 8 2019) is gemiddeld (40%), hoog (31%), laag (21 %) of zeer laag
(8%).
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1.6

Beschrijving van de school

Basisschool Onze Wereld is een grote school met een duidelijke managementstructuur en leerjaarindeling. Hierdoor ontstaat een sfeer van kleinschaligheid met de voordelen van een grote organisatie. De
school is verdeeld over twee gebouwen. De directie van Basisschool Onze Wereld bestaat uit een directeur en vier adjunct-directeuren. De directie heeft de taken verdeeld binnen de 2 gebouwen. In elk gebouw is er een adjunct-directeur Organisatie & Gebouw en een adjunct-directeur onderwijs.
Een leerjaar bestaat uit ongeveer 100 kinderen, die ingedeeld zijn in 4 parallelgroepen ( a,b,c,d). Voor
leerjaar 1 zijn dit tussen de 100-150 kinderen. Binnen de leerjaren werken alle betrokken medewerkers
samen om zo goed mogelijk onderwijs te verzorgen voor alle kinderen. Een leerjaar is gevestigd in afgeschermde delen van de school, zoals aan een gang of om een multifunctionele ruimte. Zo is de plek voor
de kinderen overzichtelijk en kleinschalig.
Per leerjaar is er een leerjaarcoördinator, die zorgt voor de organisatie van dagelijkse gang van zaken.
Naast groepsleerkrachten zijn er taakleerkrachten, lerarenondersteuners, onderwijsassistenten, leerkrachten in opleiding en stagiaires. Zij maken deel uit van het leerjaarteam. In het leerjaarteam worden
afspraken gemaakt over de verdeling van de verschillende werkzaamheden. Ook het geven van aparte
instructies aan groepjes kinderen, groepsdoorbrekend werken op niveau en extra hulp. Dit gebeurt in
overleg met de internbegeleider.
Er zijn in de school verschillende personeelsleden met overkoepelende taken, zoals: internbegeleiders,
coaches, specialisten voor NT2, gymleerkrachten en een cultuurcoördinator.
De jaargroepen zijn heterogeen van samenstelling. Om antwoord te geven op de verschillen tussen kinderen hebben wij de volgende mogelijkheden binnen onze school.
Voor de neveninstromers is een aparte voorziening. Deze kinderen krijgen enkele uren per dag Prisma
onderwijs van een NT2-specialist. Dit is de zogenaamde groepjesvariant.
Ook hebben wij een onderwijsmogelijkheid voor kinderen met een lager dan gemiddeld IQ. We geven
vorm aan passend onderwijs binnen de basisschool. Vanaf leerjaar 5 werken wij met zogenaamde Egroepen. Dit is voor kinderen, die lager uitstromen dan het eindniveau van leerroute 1. Zij krijgen een
aangepast programma met een SBO aanpak. De doelen zijn gerelateerd aan het te verwachten uitstroomniveau van de leerling. We hebben 45 plaatsen in deze voorziening. Dit wordt mede bekostigd
door het SPPOH. De leerroutes en de plaatsingsprocedure staan beschreven in ons zorgplan.
Een ander antwoord op niveau verschillen binnen de groep en de mogelijkheden in een grote school is
het groep doorbrekend werken op niveau. Vanaf leerjaar 6 worden sommige vakken op deze manier
verzorgd binnen het leerjaar, voorbeelden hiervan zijn rekenen en begrijpend lezen.
Organisatie schema

Schoolleider

MR

gebouw 87
Adjunct-directeur
Onderwijs

gebouw 80

Adjunct-directeur
Organisatie en Gebouw

Adjunct-directeur
Onderwijs

leerjaar 1 t/m 4
Leerjaar coördinatoren

leerjaar 5 t/m 8

Onderwijsbeheer personeel

Internbegeleiders,
zorgspecialisten

BHV-ers

Administratie
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Op schoolniveau wordt er professioneel gewerkt aan de schooldoelen, die opgenomen zijn in het jaarplan.
Hierin worden alle leerjaren tegelijkertijd meegenomen, zodat vernieuwingen schoolbreed worden ingezet. De doorgaande lijnen worden zo opgebouwd. Zaken zijn gedelegeerd aan de leden van de stuurgroepen per vakgebied of onderwerp. De stuurgroepen worden ingericht op basis van de te behalen doelen
en kunnen fluctueren per jaar. De leerkrachten nemen deel op basis van expertise en/of belangstelling
voor een bepaald thema. In deze professionele cultuur wordt uitgegaan van erkende ongelijkheid.
De leden hebben gedelegeerde bevoegdheden en spreken namens allen die zij vertegenwoordigen. Iedereen wordt waar nodig en mogelijk betrokken. De groep formuleert een advies en neemt of vraagt om
een besluit. Dit gebeurt binnen de kaders die binnen de school zijn afgesproken. Gaande het jaar doen de
stuurgroep leiders verslag van de voortgang aan de directie en consulteren zij het team tijdens themavergaderingen of leerjaaroverleg.

Jaarplan

1.7

Vaststellen Stuurgroepen en onderzoeksgroepen

Terugblik: wat hebben we in de afgelopen periode bereikt

Het vorige schoolplan had als ondertitel “een school in beweging”. Dit zijn we inderdaad geweest op verschillende terreinen.
In oktober 2017 heeft er een directeurswisseling plaatsgevonden, nadat ruim 2 jaar een Interim directeur
de scepter had gezwaaid.
Er zijn een aantal zaken in de afgelopen schoolplan periode opgepakt, waaronder het terugbrengen van
de rust en stabiliteit in het team. Het opbrengstgericht werken is geïntroduceerd en er zijn onderwijsvernieuwingen ingezet. Zo zijn er een nieuwe rekenmethode en taalmethode uitgezocht en geïmplementeerd. Er is een project gestart in 2018, waarin ingezet is op leerkrachtvaardigheden m.b.t. de didactiek
van rekenen en begrijpend lezen/luisteren. De leerkrachten zijn hierin getraind en coachen elkaar op deze
onderdelen. Dit loopt nog door tot in 2020.
Een flinke groep leerkrachten heeft de school verlaten om diverse redenen. We merken dat het verkrijgen
van nieuw personeel in de binnenstad een serieus probleem is. Alleen via het eigen netwerk hebben we
enkele leerkrachten kunnen aanstellen.
Om een antwoord te vinden op het ontstane leerkrachten tekort zijn we in 2018 gestart met “Opleiden in
de school”. We bieden leerkrachten in spe, die een reguliere opleiding volgen of willen gaan volgen, een
werkplek, waar zij in de praktijk het vak kunnen leren met behulp van een mentor en een coach. Om dit
in goede banen te leiden is een begeleidingsplan geschreven.
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We merken dat de komst van een grote groep nieuwe mensen enerzijds energie brengt in de school, maar
anderzijds ook een wissel trekt op de zittende garde. Veel tijd wordt er gestoken in de begeleiding. Dit
heeft tot gevolg dat andere vernieuwingen langere tijd nodig hebben om in te dalen of op te starten.
Alle leerkrachten zijn in een 2-daagse training geschoold op coachingsvaardigheden door de Hogeschool
InHolland, zodat wij voldoen aan de eisen voor een leerwerkplek voor PABO stagiaires.
Binnen de Zorg is het Handelingsgericht werken geïntroduceerd en is de Zorgcyclus beschreven in het
Zorgplan. De intern Begeleiders zijn getraind door het extern bureau Zien in de Klas. De komende jaren
gaan we vanaf deze basis verder werken aan de opbrengsten en de zorgstructuur.
De kinderen met SBO kenmerken zijn in september 2018 overgegaan van een programma van een halve
dag naar een volledig dagprogramma. Zij werken op een passende leerlijn aan de eigen doelen, die weer
gekoppeld zijn aan het verwachte uitstroomniveau. Dit betreft een voorziening voor 42 kinderen, die gefinancierd wordt vanuit het SPPOH op basis van een 2-jarig project.
We hebben met elkaar de didactische aanpak van het Leren Zichtbaar Maken van Basalt verkend en besloten dit te gaan oppakken vanaf september 2019.Om dit concept binnen de school uitgerold te krijgen
hebben we de komende schoolplan periode nodig.
Om de lijnen in de school duidelijker en eenduidig te ontwikkelen zijn de Bouwvergaderingen gekoppeld
aan het jaarplan en zijn deze inhoudelijk ingericht. We doen dit door zaken steeds schoolbreed op te
pakken en afspraken vast te leggen in borgingsdocumenten. Hier is afgelopen jaar een start meegemaakt
door de stuurgroep rekenen en pedagogisch klimaat.
Al werkende is er een professionele leergemeenschap ontstaan, waarin personeelsleden elkaar steeds
beter weten te vinden en bevragen. Het samen leren krijgt hierdoor betekenis.
De communicatie in een grote school blijft een punt van aandacht. Het in 2018 opgezette intranet is hierbij
een goed hulpmiddel gebleken, omdat hierdoor iedereen dagelijks wordt voorzien van dezelfde informatie.

1.8

Sterk en verder ontwikkelen

De onderstaande sterke punten en ontwikkelpunten zijn benoemd door het team.
Sterk en behouden
Verder ontwikkelen
>Rust en netheid in de school

>Doorgaande lijnen en verbinding in gehele school

>Welkomheid en de naam van de school

>Interne communicatie, ook vanuit leerkrachten

>Stabiel leerlingaantal

>Kortere lijnen info naar ouders- digitale info
>Ombuiging van het klassikaal frontaal lesgeven naar actieve
leerlingen o.a. door coöperatief leren

>Leerjaarteams
>Contact met ouders en Koffie XL
>Kwaliteit van lesgeven
>Zorgbreedte en kennis over Zorg

>De zorgstructuur, waardoor
kinderen op tijd op een passende leerroute komen of worden
doorverwezen

>Veilig voelen, veilig zijn, veilig leren

>Doorzetten zaken die opgepakt worden
>Reduceren complexiteit van de organisatie

>Actuele methodes

>Haalbare doelen stellen

>Sterke sturing op implementatie
>Onderlinge behulpzaamheid
>Enthousiasme
>Complexiteit van de organisatie; er is veel
mogelijk

Schoolplan Onze Wereld 2019 -2023
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1.9

Vooruitblik en externe factoren

De volgend zaken vanuit de omgeving zijn voor ons de komende tijd belangrijk:
 Lerarentekort, waardoor het opvullen van vacatures met geschikt personeel moeilijk is
 Een grotere politieke focus op numerieke resultaten op een beperkt aantal vakgebieden
 Een veranderde gewichtenregeling
 Veranderend Inspectiekader
 Nieuwe CAO
 Nieuw- en verbouw medio 2020 met een verhuizing van gebouw 87 naar een locatie 2 km verderop.

1.10 De stip op de horizon
We gaan ons de komende vier jaar richten op de volgende items:
Speerpunt 1 Onderwijs
Leren zichtbaar maken met aandacht voor alle niveaus
Speerpunt 2 Veiligheid en pedagogisch klimaat
Het pedagogisch klimaat wordt daarop afgestemd
Speerpunt 3 Zorg en kwaliteit
De zorgcyclus is gebaseerd op handelingsgericht werken en geïmplementeerd in de hele school
Speerpunt 4 Personeel
Opleiden in de school en het team weten te boeien & te binden
Speerpunt 5 Ouders
We blijven dezelfde positieve relatie en verbondenheid met ouders onderhouden
We voelen ons samen verantwoordelijk voor onze leerling, hun kind

Schoolplan Onze Wereld 2019 -2023
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2. Onderwijskundig beleid
2.1

Uitgangspunten en doelstellingen onderwijskundig beleid Lucas Onderwijs

Lucas Onderwijs heeft haar uitgangspunten en doelstellingen beschreven in de uitgave ‘Koersbeweging
2022’. Lucas Onderwijs heeft voor de komende jaren vijf hoofdthema’s benoemd:
 Doorlopende lijnen PO-VO: een proces van herkennen, verkennen en erkennen
 Toekomstgericht onderwijs: zonder vergezicht geen richting
 Passend Onderwijs: onderwijs is werken met kinderen
 Toekomstgericht personeelsbeleid: kennen, waarderen, helpen en uitdagen in gedeeld leiderschap
 (Be)sturingsfilosofie: balans tussen richting, ruimte, rekenschap

2.2

De organisatie van het onderwijsleerproces binnen de school

Organisatie vanuit het onderwijsconcept
Onze school kent zowel een horizontale als verticale organisatie. Uitgangspunt hierbij is het leerstofjaarklassensysteem.
Horizontale organisatie in leerjaren en bouwen
Leerjaar 1
4 tot 6 groepen
Onderbouw
Leerjaar 2
4 groepen
Leerjaar 3
4 groepen
Middenbouw
Leerjaar 4
4 groepen
Leerjaar 5
4 groepen
Leerjaar 6
4 groepen
Bovenbouw
Leerjaar 7
4 groepen
Leerjaar 8
4 groepen

E-stroom 5/6
E-stroom 7/8

Er wordt in eerste instantie binnen de groep gedifferentieerd op niveau. Daarbij maken we gebruik van
het directe instructie model. In de bovenbouw maken we bij sommige vakgebieden ook gebruik van de
mogelijkheden om te differentiëren op leerjaarniveau. Dit gebeurt voor de vakken rekenen en begrijpend
lezen.
Verticale organisatie van doorgaande lijnen
Onderwijsinhoudelijk houden we middels stuurgroepen zicht op de doorgaande lijnen van de ontwikkelgebieden. Deze stuurgroepen vormen een dwarsdoorsnede van de school. Ze krijgen een opdracht om
voor een bepaald thema de doorgaande lijn op te zetten en te borgen.
In de afgelopen jaren heeft de school geïnvesteerd in rekenen en taal. Hierbij is het ‘samen leren’ ingezet.
De afspraken die hieruit zijn voortgekomen zullen de komende jaren verankerd moeten worden in de
school. We zullen hiervoor specialisten inzetten.

2.3

De inrichting van het onderwijsleerproces binnen de groep

De kinderen in groep 1 t/m 8 volgen 25,75 uur onderwijs per week. Er is op Onze Wereld sprake van een
continurooster. Er zijn afspraken gemaakt om lesuitval te voorkomen. Deze afspraken staan in ‘Uitgangspunten vervangen afwezige groepsleerkrachten’.
We zullen de komende jaren verder werken aan het verhogen van de opbrengsten met behulp van het
handelingsgericht werken. Het streven is dit verder te implementeren.
Schoolplan Onze Wereld 2019 -2023
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We hebben daarbij de volgende drie uitgangspunten:
1. Leerkracht en ib-er bekijken en interpreteren beiden de opbrengsten en analyseren of het kind voldoende heeft geprofiteerd van het onderwijsaanbod. Indien nodig worden er interventies afgesproken.
2. Het betrekken van de leerlingen bij hun resultaten en het leerproces
3. Het betrekken van de ouders bij het onderwijsleerproces.
We volgen de resultaten van onze leerlingen op twee manieren. We maken enerzijds gebruik van het
leerlingvolgsysteem van Cito of KIJK! en anderzijds van methode-gebonden toetsen.
Voor een overzicht van onze methodes verwijzen we u naar de bijlage ‘Methode-overzicht’.

2.4

De inhoud van het onderwijs

Onze school wil zich de komende jaren onderwijskundig ontwikkelen op een aantal onderwerpen. Uitgangspunt is dat ons onderwijs moet worden vormgegeven vanuit een professioneel denkkader.

Onderwijs & Ambities
1. Leren Zichtbaar maken: één didactische en pedagogische aanpak binnen de school, gericht op
actieve leerlingen, die (deels) eigenaar zijn van hun leerproces, doorgaande lijn van leerjaar 1 – 8
2. Aandacht voor talenten
3. Verbinden van de leerjaren
4. Niveauwerk o.b.v. de onderwijsbehoeften van de leerlingen op eigen niveau
5. Het Taal 100 project, het woordenschatonderwijs en het leesplezier implementeren en borgen
6. De afspraken rond de rekenaanpak, gericht op een doorgaandelijn, te borgen
7. Implementatie van de nieuwe methode van Wereld Oriëntatie
2.4.1 Leren Zichtbaar Maken
In het schooljaar 2017-2018 hebben we verkend of leren zichtbaar maken (LZM) ons kan helpen om het
handelingsgericht werken verder vorm te geven. We zijn tot de conclusie gekomen dat deze didactiek
onze school verder op weg gaat helpen naar modern onderwijs. In 2018-2019 hebben we het team kennis
laten maken met dit onderwerp en de ontwikkeling ingezet. Tijdens twee studiedagen is het team meegenomen in de opstart van Leren Zichtbaar Maken.
Leren zichtbaar maken gaat over leerlingen die weten wat ze aan het leren zijn, waar ze naartoe gaan en
wat hun volgende stap is. Met die inzichten kunnen we de volgende stappen bepalen. We geven hiermee
invulling aan het derde en vijfde hoofdthema van Lucas Onderwijs: we stimuleren en faciliteren hiermee
onderwijs op maat voor de leerlingen en vergroten de effectieve tijd voor het primaire proces. Daarnaast
is er een balans tussen richting, ruimte en rekenschap. Gedrag en organisatie gaan hand in hand.
Leren Zichtbaar Maken kent de volgende vijf actiegebieden

De Leren Zichtbaar Maken school
Leraren dragen de Leren Zichtbaar Maken denkkaders hoog in het vaandel, ze zijn vooral in dialoog met leerlingen, én met elkaar.
Leidinggevenden zorgen voor de focus op de kwaliteit en de impact van het lesgeven.
Een school wordt een Leren Zichtbaar Maken school door zich steeds verder te ontwikkelen op de vijf actiegebieden, door bewijs
te verzamelen van de impact op leren en samen te werken om te komen van waar ze staan naar waar ze willen zijn.

Ken uw impact
De primaire rol van een leraar is om zijn impact op het lere

te nemen om het leren te bevorderen. n van leerlingen te

evalueren en die kennis te gebruiken om besluiten

De zichtbaar lerende leerling
Als leerlingen sturing geven aan hun leerproces, dan kunnen ze vertellen wat ze aan het leren zijn, waar ze naar toe gaan, hoe ze
daar komen en wat hun volgende stap is.

De bevlogen leraar
Geïnspireerde en gepassioneerde leraren zijn overtuigd van hun verantwoordelijkheid voor het leren van hun leerlingen en richten hun inspanningen consequent en elke dag op groeien in leren.
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Effectieve feedback
Effectieve feedback is bedoeld om de kloof te overbruggen tussen waar de leerling nu staat en waar hij naartoe groeit.

Jaar 1

De Grondslag

Jaar 2

De Verdieping

Jaar 3

De Verdieping
en borging

Opzetten PLG's over
thema's

De verdieping
en borging

Lesson Study

Jaar 4

De Planning implementatie ziet er als volgt uit:
Leren gegevens
(bewijs van leren)
te verzamelen

Werken aan de basis

Data gebruiken
doelen te
evalueren

Succescriteria

Verzamel
gegevens in 2-3
maanden

Feedback maakt
leren zichtbaar

Verdiepen leerlijnen
(methode als
leidraad)

Solo Taxonomie

Ontwikkel een
LZM actieplan

Leertaal

Directe
Instructie Model

Opleiding Impact
Coach

2.4.2 Talent
Gedurende de looptijd van dit schoolplan zullen de “normale lessen” uitdagender en passender worden
door de keuze voor handelingsgericht werken, leren zichtbaar maken en de uitgangspunten van de 21ste eeuwse vaardigheden, zoals die in de gekozen methodes terugkomen. Er zal een antwoord geformuleerd
worden op de onderwijsbehoeften van alle kinderen op alle niveaus.
Daarnaast willen we maatwerk leveren voor het ontdekken en (verder) ontwikkelen van talenten. Voor
een deel gebeurt dit in de reguliere schooltijd, bijvoorbeeld tijden de lessen muziek, lichamelijke opvoeding, creatieve ontwikkeling en andere vakgebieden.
Ook onze schakelklassen VSD (Fit4Kids, Theaterschool en Studieklassen) zijn potentiële vindplaatsen voor
talent.
De verlengde schooldag activiteiten geven kinderen van groep 3 t/m 8 de mogelijkheid om kennis te maken met voor hen nieuwe mogelijkheden.
Om ontdekte talenten of aangewakkerde talenten meer podium te geven zullen we binnen de school
kansen creëren om op te treden. Het structurele talentenpodium, de Kinderboekenweek, de theaterspeeldagen en thema-afsluitingen zijn hier mogelijkheden voor, die we ten volle gaan benutten.
Na de realisatie van de nieuwbouw ontstaan er extra facilitaire mogelijkheden voor meer praktisch gericht
onderwijs. Ook hiermee willen we de talenten op alle niveaus ontdekken en ontwikkelen.
2.4.3 Verbinden leerjaren
Een sterke eenheid binnen onze school zijn de leerjaarteams. Binnen deze teams wordt het dagelijkse
onderwijs vormgegeven. Belangrijk is dat ook de verticale verbinding binnen de school er is.
We zien een aantal mogelijkheden die een bijdrage leveren aan het verbinden van de leerjaren:
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schoolbrede borgingsdocumenten, waarin de doorlopende leerlijnen en onderwijsaanpak wordt gewaarborgd
inhoudelijke afstemming in stuurgroepen en in de afstemmingsoverleggen. Deze zijn schoolbreed met
dezelfde geagendeerde thema’s
creatieve middagen en uitwisseling tussen de leerjaren
schoolbrede projecten
thematische indeling van de methode Taal Actief en bij elkaar op bezoek gaan om dit te bekijken

2.4.4 ICT
Op BS Onze Wereld zullen we de komende jaren het ICT-beleid verder vorm geven. We zullen ons onder
andere richten op de verdere inzet van software ter ondersteuning van de lessen en het zelfstandig werken, zowel methode-gebonden als methode-onafhankelijk. Afgelopen jaar hebben alle leerjaren (3 t/m 8)
een kar met 32 laptops gekregen om hiervoor in te zetten. Binnen het leerjaar worden afspraken gemaakt
over het gebruik en het beheer.
De kinderen zullen we middels een nog te kiezen aanpak “mediawijs” maken.
Bij het toetsen zullen we de mogelijkheid onderzoeken op welke wijze digitaal toetsen ondersteunend
kan zijn en tevens een bijdrage kan leveren aan de werkdrukverlaging.
Ook in het kader van werkdrukverlaging, het efficiënter en effectiever inzetten van instructie en het mogelijk maken van een optimale volging van leerlingenresultaten, zullen we onderzoeken of de werkwijze
van Snappet ons daar verder in kan ondersteunen, zowel bij zorgleerlingen als reguliere groepen.
2.4.5 Pedagogisch Klimaat
We onderschrijven het belang van een goed pedagogisch klimaat in de school. Dit is immers de basis en
voorwaarde om tot leren te kunnen komen. Veiligheid staat daarbij centraal.
Binnen dit spectrum staat de vertaling van de omschrijving van de onze Wereld Leerkracht naar dagelijks
waarneembaar gedrag centraal. Wat betekenen onze visie woorden voor ons dagelijks handelen. De items
vanuit het handelingsgericht werken, die betrekking hebben op het pedagogisch klimaat zullen worden
benoemd en van betekenis worden voorzien. Hierbij gaat het om positieve constructieve feedback, leerlingen in hun kracht zetten, het voeren van kindgesprekken en het stellen van grenzen.
2.4.6 Didactische aanpak
De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in de didactische aanpak. Zo is het IGDI-model geïntroduceerd,
zetten we Coöperatief werken d.m.v. Contact structuren in, en is er aandacht voor zelfstandig werken.
Door tal van redenen zijn zaken soms wat naar de achtergrond geraakt en is dit niet in alle leerjaren meer
op dezelfde wijze aanwezig.
Aan deze zaken hechten wij echter wel belang en wij zien dit goed passen bij het Leren Zichtbaar maken.
De eerste helft van het schooljaar 2019 -2020 zullen we over deze zaken opnieuw afspraken maken in alle
leerjaren.
2.4.7 Taal en rekenen staan centraal
Prioriteit ligt elke dag op taal en rekenen. De taalverwerving staat op nummer één.
Binnen de school zijn door Sardes vanuit het TAAL 100 project leerkrachten tot taalexperts opgeleid. Zij
gaan in hun leerjaar aan de slag met collega’s, om samen de lessen voor te bereiden en te reflecteren met
elkaar op de uitgevoerde lessen. We gaan ook aan de slag om het leesplezier te bevorderen en te zorgen
dat de kinderen leeskilometers maken.
De rekenmethode is geïmplementeerd. Nu volgt de periode van borging, het uitvoeren van de afgesproken leerroutes en het inoefenen van de aanpak.
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2.5

Zorg en begeleiding, resultaten behalen, bewaken en borgen, samenwerken

Onze school maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). In ons Schoolondersteuningsplan (SOP) staat beschreven waar onze school goed in is, wat
de draagkracht van de school is.
In het ‘zorgplan’ staat precies omschreven hoe de zorg, begeleiding en het volgen van leerlingen georganiseerd is op Onze Wereld. De zorg wordt verder beschreven in hoofdstuk 4.

2.6

Beschrijving van de vakken

2.6.1 Kerndoelen
Kerndoel

Vakgebied

1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10,
11, 12 en 55

Nederlandse taal
- Spelling
- Ontleden
- Woordenschat
- Spreekbeurten,
boekenbeurten en
boekverslagen
- Taalbeschouwing
Technisch Lezen
- Beginnende geletterdheid
- Aanvankelijk lezen
- Voortgezet Technisch Lezen
Begrijpend Lezen
Schrijven

4, 6, 7, 9, 12

4, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33

35

Rekenen en wiskunde
- getallen en bewerkingen
- Meten en meetkunde
Wereldoriëntatie
- Aardrijkskunde
- Geschiedenis
- Natuuronderwijs
- Topografie
- Techniek
- Verkeer

3, 34, 35, 37, 38, 39,
54 en 55

- Sociaal Emotionele
Ontwikkeling

3, 4, 34, 37 en 38
13, 14, 15 en 16
54, 55, 56

- Identiteit
- Engels
- Muziek, beeldende
vorming

1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 34,
35, 36, 37,38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 49, 50, 51, 52,
53 en 56

34, 54, 57, 58

Methode

Leerjaar

- Taalactief
Groep 4 t/m 8

- Fonemisch Bewustzijn
- Lijn 3
- Station Zuid
- Nieuwsbegrip XL
Klinkers vervangt
Novoskript

FB: groep 2
Lijn 3: groep 3
SZ: groep 4 t/m 8
Groep 4 t/m 8
Groep 3 t/m 8

- Getal en Ruimte
Groep 3 t/m 8

- Grote Reis
- Grote Reis
- Grote Reis
Nieuwe methode
- Techniektorens
- VVN-materiaal
- Verkeerskrant
- Geen methode
Groepsplan gedrag
Cees Overveld

Groep 4 t/m 8

Groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 8

Groep 7 en 8
- lessen verzorgd
door 1001- nachten
muziekcentrum

Groep 1 t/m 8

- Gymnastiek

Schoolplan Onze Wereld 2019 -2023

Pagina 14

2.6.2 Leerjaar 1 en 2
Voor ons kleuteronderwijs maken we gebruik van de methode Kleuterplein. Dit is een complete methode, waarin alle aspecten van het kleuteronderwijs aan bod komen.
De methode Kleuterplein is opgebouwd uit verschillende thema’s. Tijdens een thema komen de verschillende ontwikkelingsgebieden (woordenschat, taal, rekenen, samenwerken, sociaal-emotionele ontwikkeling etc.) aan bod. Tevens wordt er gewerkt met dagritmekaarten om de dagindeling zichtbaar te
maken voor de kinderen. Met het planbord worden de keuzemogelijkheden gevisualiseerd en leren de
kinderen zelf keuzes te maken en daar verantwoordelijk voor te zijn. De kleutergroepen werken in homogene groepen, waarbij kinderen van eenzelfde leeftijd bij elkaar zitten.
Bij ieder thema gaat er ook een nieuwsbrief mee naar huis, zodat u als ouder weet waar we mee bezig
zijn. Hier staan ook suggesties in voor leuke activiteiten die u samen met u kind kan doen.
Taalonderwijs
Voor veel van onze kinderen is Nederlands niet de thuistaal. Dat betekent dat we bij de kleuters extra
aandacht besteden aan het woordenschatonderwijs. Kinderen die het Nederlands nog niet beheersen
volgen het programma ‘Woorden Leren’ en ‘Extra Woorden leren’ in groep 1. In groep 2 krijgen de kinderen ook extra ondersteuning.
Spelinloop
In het kader van ouderbetrokkenheid organiseren we twee keer in de week een spelinloop. U bent dan
van harte welkom om in de klas samen met uw kind te spelen en te werken.
Voor- en Vroegschoolse Educatie Thuis (VVE Thuis)
Ouders die meedoen aan VVE Thuis krijgen één keer per maand uitleg over het thema dat we die maand
op school behandelen. Deze ouders krijgen een voorleesboekje, tips en materiaal om ook met hun kinderen thuis aan het thema te werken.
Bewegingsonderwijs
Kleuters bewegen en spelen graag. Zij spelen op Onze Wereld dan ook geregeld buiten. Ook worden er
in de speelzaal lessen bewegingsonderwijs gegeven met gymtoestellen of met kleine materialen zoals
ballen, hoepels, pittenzakken etc. Deze lessen worden door vakleerkrachten en ook door de groepsleerkrachten gegeven.
Alle kinderen gymmen in sportkleding. Alle kinderen in de speelzaal gymmen op gymschoenen.

2.6.3 Leerjaar 3 t/m 8
Lezen
In groep 3 wordt een start gemaakt met het aanvankelijk lezen. De school gebruikt hiervoor de methode
‘Lijn 3’. Deze methode biedt een handreiking voor de leerkracht om het leerproces goed te begeleiden
en rekening te houden met de verschillen in leesvaardigheid. Binnen de methode is er veel mogelijk op
het gebied van differentiatie. Kinderen lezen zowel in de klas als bij de taakleerkrachten. Binnen Lijn 3
is er ook aandacht voor spelling, woordenschat en begrijpend lezen.
Vanaf groep 4 verandert aanvankelijk lezen in voortgezet technisch lezen en begrijpend lezen. Voor
technisch lezen gebruiken we daar ‘Station Zuid’ voor, terwijl we voor begrijpend lezen de lessen van
Nieuwsbegrip inzetten. Voor beide methodes kunnen er ook thuis activiteiten uitgevoerd worden. Middels het Dyslectie protocol houden we risicolezers goed in de gaten.
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Taal
In de groepen 4 t/m 8 wordt dit jaar de methode ‘Taalactief” gebruikt in gebruik genomen.
Rekenen
Voor het rekenonderwijs op Onze Wereld gebruiken we in de groepen 3 t/m 8 de methode ‘Getal en
Ruimte’. Bij de methode ‘Getal en Ruimte’ hoort ook rekensoftware, die we inzetten ter ondersteuning
van het rekenonderwijs. De leerkrachten streven naar gedifferentieerd werken, vooral tijdens het rekenen komt dit tot uiting in het werken in meerdere groepjes. De kinderen bij wie het rekenen vlekkeloos
verloopt, krijgen meer uitdagende opdrachten, naast hun basiswerk. De kinderen die meer moeite blijken te hebben met de leerstof krijgen verlengde instructie.
Schrijven
In groep 5 starten we dit schooljaar met een nieuwe schrijfmethode. Deze methode heet ‘Klinkers’ en
is inmiddels geïntroduceerd in groep 3 en 4 en sluit mooi aan bij andere methodes die we gebruiken,
namelijk KleuterPlein en Lijn 3.
In groep 7 gebruiken we nog één jaar de methode ‘Novoskript’.
Wereldoriëntatie en verkeer
In groep 4 gebruiken we voor wereldoriëntatie verschillende projecten. De groepen 5 t/m 8 maken gebruik van ‘De Grote Reis’, een methode waarin vakken als geschiedenis, aardrijkskunde en natuuronderwijs gecombineerd worden in thema’s. Groep 5 heeft de lessen van de Grote Reis aangepast. In groep
6 leren kinderen, naast verschillende thema’s, de topografie van Nederland met behulp van de Junior
Bosatlas, in groep 7 volgt Europa en in groep 8 ligt de focus op de wereld.
‘De Grote Reis’ zal in het schooljaar 2019-2020 worden vervangen en de nieuwe methode zal ook voldoen aan de criteria voor burgerschapsonderwijs.
Op Onze Wereld geven we ons verkeersonderwijs vorm door gebruik te maken van de materialen van
Veilig Verkeer Nederland.
• Groep 3:
Rondje Verkeer (Thema’s: fietsen, lopen, meerijden, oversteken, spelen,
tekens, weer en verkeer)
• Groep 4:
Stap Vooruit
• Groep 5 en 6:
Op voeten en fietsen
• Groep 7 en 8:
Jeugd Verkeerskrant
Onze kinderen doen in groep 7 mee aan het theorie verkeersexamen. Voor kinderen die het examen
niet halen bestaat in groep 8 een herkansing.
Cultuuronderwijs
Alle kinderen van onze school doen mee aan het Cultuurmenu. Dit zijn lessencyclussen die afgesloten
met een bezoek aan een museum of andere instelling. In het komende jaar zullen we deze lessencyclussen nog verder uit gaan breiden.
Wetenschap en techniek
In de groepen 1 t/m 8 wordt gewerkt met de Techniektorens. Gedurende het jaar werken kinderen
alleen, in tweetallen of kleine groepjes aan de opdrachten uit de Techniektorens. De opdrachten zijn
gevarieerd en richten zich op onderzoeken, ontdekken en bouwen. Vanaf groep 3 wordt door leerlingen
ook van elke opdracht een verwerkingsformulier ingevuld. Eén keer per jaar vindt de Wetenschaps- en
Techniekweek plaats. Deze week staat volledig in het teken van Wetenschap en Techniek. Naast FabLabs
in de klassen wordt er ook een opdracht gegeven die zich richt op creatief ontwerpen. Komende jaren
zal gekeken worden of een verdere koppeling tussen W+T en Cultuuronderwijs tot de mogelijkheden
behoort.
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Spreekbeurten, werkstukken en boekbesprekingen
De school vindt het belangrijk dat kinderen zich kunnen uitdrukken in een groep. In groep 5 t/m 8 kunnen ze de opdracht krijgen om hiervoor een opdracht uit te voeren in de vorm van een spreekbeurt,
werkstuk of boekbespreking.
Bij een spreekbeurt gaat het er om dat kinderen een logisch verhaal kunnen vertellen aan de klas over
een onderwerp dat ze zelf kiezen. De boekbespreking gaat over de inhoud en opbouw van het boek,
informatie over de schrijver en de mening van het kind over het boek.
In een werkstuk schrijft het kind in eigen woorden een informatief verhaal over een zelf gekozen onderwerp.
Prisma-onderwijs aan neveninstromers
Basisschool Onze Wereld is één van de scholen in Den Haag die neveninstromers opvangt. Neveninstromers zijn kinderen die uit het buitenland komen en de Nederlandse taal nog niet machtig zijn. Deze
kinderen plaatsen we in een reguliere groep, zodat ze ook van Nederlands sprekende klasgenoten de
taal kunnen leren. Ze worden een paar keer week uit de klas gehaald om naar Nederlandse les te gaan.
Hier proberen ze met het Prisma-programma in korte tijd Nederlands te spreken, te lezen en te schrijven. De school heeft hier twee ervaren en speciaal opgeleide leerkrachten voor.
Engels
In groep 7 en 8 volgen de kinderen Engelse les. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de methode ‘Hello
World’. De nadruk bij deze lessen ligt op het mondeling en schriftelijk taalgebruik en woordenschatuitbreiding.
We kiezen ervoor om niet al eerder te starten met Engelse les, omdat we de beschikbare onderwijstijd
nodig hebben om het Nederlandse taalniveau te verhogen. Binnen de Studieklassen kunnen kinderen
in aanraking komen met andere talen (in de laatste jaren Frans, Spaans, Chinees).
Creatieve vakken en muziek
Onder creatieve vakken verstaan we beeldend vormgeven, muziek en drama. Van elk vak staan speciale
lessen per leerjaar centraal, om de doorgaande lijn in de techniek, vaardigheid en materiaal te waarborgen. De methode ‘Moet je doen’ helpt de leerkracht in het aanbod.
Naast het aanleren van verschillende technieken en het kennismaken met diverse materialen speelt
plezier hebben in deze vakken een grote rol.
Beeldend vormen en dramatische vorming worden door de groepsleerkracht zelf vormgegeven. Voor
muziek heeft de school een vakleerkracht. De vakleerkracht heeft een eigen leerlijn muziek opgezet voor
onze kinderen.
Een keer per week gaan de kinderen van groep 3 t/m 8 naar muziekles. Deze lessen worden gegeven
door een vakleerkracht muziek. Ze maken hier kennis met verschillende soorten muziek en leren zelf
ook liedjes zingen en instrumenten bespelen.
Godsdienstige vorming
Onze school is een moderne, katholieke basisschool. Wij proberen vanuit een hedendaagse visie uit al
datgene dat onze katholieke achtergrond ons meegegeven heeft gemeenschappelijke uitgangspunten
te vinden in andere (wereld)godsdiensten.
Respect voor elkaars inspiratiebronnen, soms historisch, cultureel of religieus bepaald, is voor ons een
belangrijke waarde. Wij maken gebruik van de materialen van “Echt Geloven” en werken samen met
andere scholen van ons bestuur.
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3. Personeelsbeleid
3.1

Integraal Personeelsbeleid

Het integraal personeelsbeleid van Lucas Onderwijs en onze school richt zich op de ontwikkeling van de
medewerkers met de focus op duurzame inzetbaarheid. De bedoelde ontwikkeling is gekoppeld aan de
missie en de visie(s) van de school en aan de vastgestelde competenties. De kwaliteit van de medewerkers
is de sleutel tot het resultaat en het welbevinden van onze leerlingen.
Deze competenties en de talenten van eenieder staan centraal bij de inzet van medewerkers en zijn onderwerp tijdens de gesprekken met leidinggevenden en zijn tevens opgenomen in de gesprekscyclus.
Hiermee borgen wij de professionele ontwikkeling van de medewerkers.
Voor ons is het personeelsbeleid op schoolniveau belangrijk omdat dit bijdraagt aan de ontwikkeling en
uitvoering van het onderwijskundig beleid en zorgt voor de borging van de kwaliteit van het onderwijs.
De Stuurgroep Personeel maakt een plan van aanpak om jaarlijks de afgesproken doelen te behalen uit
het Jaarplan en voert beleidsvoornemens uit op het beleidsterrein personeel. De werkgroep Opleiden in
de school en de werkgroep stagebegeleiding maakt onderdeel uit van deze stuurgroep.

Ambities & Personeel
1. Het zorgen voor voldoende en bekwaam personeel
2.Het behouden van ervaren personeelsleden
3. Opleiden in de School
Het begeleiden van nieuwe leerkrachten
Het opleiden van nieuwe leerkrachten
4.Het gedrag van het Onze Wereld teamlid is in overeenstemming met de omschreven aspecten
Personeel voor begeleiding en coaching.
5.De gesprekcyclus is zodanig ingericht, zodat het onze ambities ondersteund

3.2

Werken op Onze Wereld is een bewuste keuze.

Het is een bewuste keuze om te werken op een grote, kleurrijke, moderne en katholieke basisschool in
Transvaal, die als kernwaarden heeft: respect, veiligheid, betrokkenheid en zorg.
Het Onze Wereld teamlid
Het Onze Wereld teamlid hebben we in de afgelopen schoolplanperiode beschreven. We hebben met het
team de bijbehorende gedragsindicatoren vastgesteld. Het denken, voelen en handelen zal structureel
onder de aandacht blijven, om actie en feedback vragen.
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3.3

Onze Wereld maak je zelf en ook samen

We willen onze personeelsleden “Boeien en binden”. Het lerarentekort is een uitdaging, dat vraagt om
creatieve oplossingen. We willen onze ervaren leerkrachten behouden voor onze school en daarnaast
nieuwe teamleden aantrekken, door te zorgen voor een fijn werkklimaat en mogelijkheden om ambities
waar te maken. Met een team dat samengesteld is uit een mix van ervaren, startende en collega’s in
opleiding is er veel kennis met elkaar te delen en veel van elkaar te leren.
Dit doen we door aandacht te hebben voor de volgende items (a t/m h):
a. Werk op maat
Teamleden vullen een voorkeuren-formulier in waarop ze hun wensen kunnen aangeven m.b.t. hun
hoofdtaak en andere werkzaamheden, die ze graag willen gaan uitvoeren.
Het streven is om schoolbreed tot een goede werkverdeling te komen, die zoveel als mogelijk rekening
houdt met de wensen en de talenten van betrokkenen.
b. Mogelijkheid om te groeien
Door persoonlijke ontwikkeling en samen leren elkaar te laten versterken zorgt dit voor een bijdrage aan
de voorgenomen schoolontwikkelingen.
Leren met
elkaar

Persoonlijk
leren

Leren van
elkaar

c. Persoonlijk leren
Wanneer een personeelslid een beroep wil doen op het scholingsbudget van Onze Wereld kan hij/zij daartoe een verzoek indienen bij de directeur. Dit verzoek getoetst worden op de relatie met de ontwikkelingsdoelen die school voor ogen heeft en het beschikbare budget.
Het volgen van een studiebijeenkomst bij de Lucasacademie biedt ook mogelijkheden voor persoonlijk
leren. Onderwerpen die daar bod komen en een relatie hebben met de schoolontwikkelingen willen we
expliciet onder de aandacht brengen van het team. In het leerjaar of in het afstemmingsoverleg kan er
tijd worden ingeruimd om de opgedane kennis met elkaar te delen.
Verder is van belang dat ieder personeelslid didactische vaardigheden die schoolbreed zijn ingevoerd kan
toepassen. Door collegiale consultatie en stagedagen kan men zich hierin bekwamen.
Van onderwijsassistent of lerarenondersteuner naar leerkracht
Onze Wereld geeft de mogelijkheid om studeren aan de Pabo te combineren met werken. Met de directeur worden hier van te voren afspraken over gemaakt. De werkgroep Opleiden in school zorgt voor bijeenkomsten voor deze groep die tot doel hebben om elkaar te ontmoeten en ervaringen te delen.
De Werkgroep Opleiden in school zorgt voor de monitoring van deze collega’s gedurende hun Pabo-opleiding. Alle collega’s in opleiding hebben een coach waar ze terecht kunnen met hun vragen en die in het
eerste jaar, dat ze werkzaam zijn, ook zorgt voor de begeleiding van het dagelijkse werk. De coach blijft
gedurende de looptijd van de studie begeleiden.
Zij-instromers krijgen daarnaast ook begeleiding van een coach van Lucasonderwijs.
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Onze Wereld heeft een eigen schoolopleider die gekoppeld is aan InHolland. Eén van de taken van de
schoolopleider is het beoordelen van de praktijk van de studenten van InHolland. Daarnaast bewaakt de
schoolopleider de kwaliteit van de begeleiding tijdens de stage. De praktijkopleiders kunnen een beroep
doen op de schoolopleider als er tijdens de stage zaken aan de orde komen die beter in een breder verband bekeken/besproken kunnen worden.
Ervaren groepsleerkrachten in de rol van begeleider
De lerarenondersteuners, die nog niet bevoegd zijn maar wel bekwaam, kunnen na een zorgvuldige afweging gevraagd worden om les te gaan geven aan een specifieke groep. Zij werken onder verantwoordelijkheid van een ervaren leerkracht. Deze leerkracht zorgt voor coaching on the job, het uitzetten van
de leerlijnen voor de desbetreffende groep, maakt de analyses, is mede aanspreekpunt voor ouders, is
aanwezig bij de leerling-besprekingen en de oudergesprekken. Leerkrachten die zich in deze rol willen
bekwamen willen we scholing op maat aanbieden. Ook intervisie kan bijdrage leveren aan groei en leren
van elkaar.
d. Samen leren
We plannen per jaar een aantal studiedagen in waarop we ons verdiepen in onderwerpen die op de onderwijskundige agenda staan. Het is van belang dat daarbij rekening gehouden wordt met de aanwezige
kennis en ervaring van de teamleden.
In de Themavergaderingen is er ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen over diverse inhoudelijke
onderwerpen en kennis met elkaar te delen.
In het Leerjaar zal er steeds meer tijd ingeruimd worden om met elkaar zaken af te stemmen en werk te
doen, zoals resultaten analyseren en samen lessen voorbereiden.
Collegiale consultatie wordt ingezet bij implementatie en verdieping van methodes. Met behulp van externe expertise worden de teamleden getraind om dit steeds beter te doen en te reflecteren op zichzelf.
e. Uitvoeren van gemaakte afspraken
In het handboek van de leerkracht staan de afspraken van Onze Wereld. In verschillende borgingsdocumenten staat de wijze waarop we zaken (moeten) uitvoeren.
f. Het voldoen aan de eisen van bevoegdheid
In augustus 2017 zijn er nieuwe bekwaamheidseisen geformuleerd. De bekwaamheid tot het geven van
onderwijs omvat het volgende:
a) de vakinhoudelijke bekwaamheid
b) de vakdidactische bekwaamheid
c) de pedagogische bekwaamheid
Met de kennis en kunde ten aanzien van de bekwaamheden, toont de leraar of docent aan dat hij zijn
werk als leraar en als deelnemer aan de professionele onderwijsgemeenschap die hij samen met zijn collega’s vormt, kan verrichten op een professioneel doelmatige en verantwoorde wijze.
De bekwaamheidseisen leggen de focus op het leren van de leerling en op de kern van het leraarsberoep.
Tot op heden heeft de school de competenties van het SBL gevolgd. De nieuwe bekwaamheidseisen zijn
nog niet algemeen bekend. Onze eerste prioriteit ligt bij het onder de aandacht brengen van deze nieuwe
bekwaamheidseisen en vervolgens kijken welke onderdelen per persoon specifiek verder ontwikkeld kunnen worden (op maat).
g. Gesprekcyclus
De komende jaren willen we de gesprekcyclus opnieuw inrichten. Daarbij houden we rekening met de
nieuwe bekwaamheidseisen.
De beoordeling die nu één keer in de vier jaar door de directeur wordt gedaan d.m.v. een observatielijst
voor start-bekwame, basis-bekwame of vakbekwame leerkrachten wordt ook hierin meegenomen.
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h. Teambuilding
Een groot team is geweldig, maar het vraagt ruimte en tijd om elkaar te leren kennen en lief en leed met
elkaar te delen.
Elkaar leren kennen kan onder andere door te zien wie er allemaal op Onze wereld werken: op Intranet
onder teams staan alle personeelsleden.
De studiedagen en de themavergaderingen zijn een mooi momenten om met elkaar te werken en te praten over een bepaald onderwerp en samen de school verder te ontwikkelen.
Met elkaar dingen ondernemen in een andere omgeving draagt ook hieraan bij en vinden wij ook belangrijk. We organiseren daarom jaarlijks allerlei activiteiten voor het gehele team en ook voor de leerjaren.

3.4

Regelgeving

Het bekwaamheidsdossier
De teamleden beschikken over een digitaal bekwaamheidsdossier, waarin gespreksverslagen opgenomen
worden. Verder is er ruimte om naar eigen inzicht het dossier te vullen met persoonlijke documenten en
de verslaglegging van het persoonlijk leren.
Functiebouwwerk en functiemix
We kennen de volgende functies op Onze Wereld: conciërge, administratief medewerker, onderwijsassistent, lerarenondersteuner, leerkracht L10 of L11, adjunct-directeur, directeur.
De taken, verantwoordelijkheden en functies liggen in het verlengde van elkaar. Er is passend werk bij
een passende schaal. Indien een collega naar tevredenheid taken en werkzaamheden uitvoert die bij een
hogere schaal horen dan kan zijn functie aangepast worden.
Verzuimbeleid
Bij afwezigheid is er persoonlijk en regelmatig contact met de leidinggevende. De stappen die de “wet
Poortwachter” vraagt worden gevolgd. Er is ondersteuning vanuit personeelszaken van de arbeidsdeskundige. We gebruiken hiervoor het registratieprogramma Youforce.
Bij veelvuldig kortdurend verzuim gaat de leidinggevende met betrokkene in gesprek om te achterhalen
wat er gedaan kan worden om in de toekomst verzuim te voorkomen. De interne procedure staat beschreven in het Handboek voor de leerkracht.
Werkverdelingsplan
In de cao Primair Onderwijs 2018- 2019 zijn afspraken gemaakt over de werkverdeling in de school.
Met het team worden besluiten genomen over:
 de verdeling van de te geven lessen en de groepen over de teamleden
 de verhouding tussen lesgevende- en overige taken
 de tijd voor vóór- en nawerk
 de tijd binnen en buiten de klas voor onderwijsondersteunend personeel
 welke taken het team doet
 de tijd en verdeling daarvan
 de pauzes
 de aanwezigheid op school
 de verdeling van de werkdrukmiddelen
 indien van toepassing: de kaders van vervangingsbeleid bij de werkgever.
De werkzaamheden voor het komend schooljaar, de vergaderingen en alle relevante informatie worden
door de directie in kaart gebracht en gedeeld met het team. Het team stelt vast hoe bepaald wordt of er
voldoende draagvlak bestaat voor invoering van het werkverdelingsplan. Het gaat in gesprek over de hoeveelheid werk en maakt afspraken over de werkverdeling. De directie maakt een concept werkverdelingsplan en legt deze voor aan het team en vervolgens ter instemming en toetsing aan de PMR.
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De directie gaat voor de zomervakantie in gesprek met de individuele werknemer over zijn/haar inzet en
houdt daarbij rekening met de individuele kenmerken en het dienstverband van de werknemer. De afspraken worden vastgelegd in het bekwaamheidsdossier van betrokkene.

3.5

Werving en starten op Onze Wereld

We willen graag voldoende bekwame personeelsleden in dienst te hebben, die een bewuste keuze maken
om als “Onze Wereld leerkracht” aan het werk te gaan. We streven naar een team met grote diversiteit
qua leeftijd, culturele achtergronden en met een zo evenredig mogelijke verdeling tussen mannen en
vrouwen.
Het begeleiden en opleiden vraagt extra inspanning van onze ervaren leerkrachten. Onze ambitie is te
faciliteren in tijd en ruimte om deze taak uit te kunnen voeren.
Vrouwen in de schoolleiding
Het bestuur van Lucas Onderwijs stelt ten behoeve van de directies van zijn scholen, indien aan het totaal
van die scholen van een ondervertegenwoordiging van vrouwen in de functie van directeur adjunct-directeur sprake is, eenmaal in de vier jaar een document inzake evenredige vertegenwoordiging van vrouwen
in de schoolleiding vast. Onze school sluit zich aan bij dit beleid.
Het lerarentekort vraag om actie om Onze Wereld onder de aandacht te brengen.
Dit willen we onder andere doen door:
 Op diverse manieren op positieve wijze de school voor het voetlicht te brengen
 Collega’s in stelling te brengen voor het werven van nieuwe collega’s
 Belangstellenden uit te nodigen om vrijblijvend een kijkje te nemen
 Een vacaturefilm te maken voor de diverse bouwen
 Het organiseren van relatiedagen voor Onze Wereld Collega’s
 Het geven van rondleidingen en informatie aan Pabo studenten van verschillende opleidingen
Nieuwe personeelsleden op Onze Wereld
Er starten regelmatig nieuwe mensen op Onze Wereld.
Er is begeleidingsplan gemaakt dat op hoofdlijnen beschrijft hoe het eerste jaar op Onze wereld eruit ziet.
Het coach- en begeleidingsplan is voor een groot deel maatwerk. Het wordt verder uitgerold door de
vraag uit de dagelijkse praktijk en de leerbehoefte van het nieuwe personeelslid.
Stage op Onze Wereld
Onze Wereld is een van de deelnemende scholen binnen het convenant dat Lucas Onderwijs heeft afgesloten met pabo inHolland.
Binnen dit convenant, waarin ook andere scholen van Lucas Onderwijs participeren, worden voltijd studenten in de gelegenheid gesteld hun praktijkervaring op te doen bij de aangesloten scholen. Het doel
van het convenant is om met elkaar de kwaliteit van de beroepspraktijk te bewaken en te verhogen.
De schoolopleiders van de deelnemende scholen komen drie keer per jaar met de relatiebeheerder van
InHolland en de contactpersoon van Lucas Onderwijs bij elkaar.
We bieden ook stageplaatsen voor studenten, die de opleiding van onderwijsassistent (niveau 4) volgen.
In de kleutergroepen hebben we stageplaatsen voor studenten van mbo 2 en 3 niveau. We streven er wel
naar om ook in de kleutergroepen dit om te buigen naar meer studenten van mbo niveau 3 en 4
We bieden kortlopende (snuffel) stageplaatsen aan oud leerlingen. Dit zien we als een mooie maatschappelijke opdracht.
Leerjaarteams geven aan hoeveel studenten ze kunnen plaatsen. Dit is echter wel gemaximeerd vanuit
het schoolbeleid, omdat we willen waarborgen dat elke student de aandacht krijgt, die hij nodig heeft en
van toegevoegde waarde is in het leerjaar.
Leden van de werkgroep Stagiaires zorgen voor het indelen van de stagiaires en zijn aanspreekpunt. Enkele leden zijn bevoegd om stagiaires op MBO niveau te examineren.
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4. Kwaliteitsbeleid & Zorg
4.1

Uitgangspunten en doelstellingen kwaliteitszorg

Het stelsel van kwaliteitszorg voor Onze Wereld is ingebed in de PDCA-cyclus en gericht op kwaliteitsdoelen. De doelen, die de school zich stelt, worden geëxpliciteerd per jaar in een jaarplan (Plan), de kwaliteit
van uitvoering en de resultaten worden bewaakt (Do) en afgezet tegen de beoogde doelen in het jaarverslag (Check). Zo leren we met elkaar, voeren we verbeteringen door, borgen we de opbrengsten en leggen
we verantwoording af aan onze stakeholders (Act). Op deze wijze is de cirkel van ons kwaliteitszorgstelsel
rond. Binnen de groepen wordt gewerkt op gelijke wijze volgens de cirkel van het handelingsgericht werken aan de opbrengsten.
Kwaliteitszorg krijgt primair vorm op schoolniveau, op bestuursniveau bestaat kwaliteitszorg uit maatregelen die de kwaliteit op schoolniveau ondersteunen, stimuleren en helpen verbeteren.
Wij werken op schoolniveau systematisch en doelgericht aan het verbeteren van onze kwaliteit. De school
heeft beleid geformuleerd in dit schoolplan. Dit is opgenomen in ons kwaliteitszorgsysteem. Wij vinden
het belangrijk dat dit beleid gaat over het primaire proces, het leren van de leerlingen en de ondersteuning daarbij door het handelen van de leerkrachten. Uitgangspunt hierbij is dat vernieuwingen en aanpassingen schoolbreed worden opgepakt. Alle kinderen, alle soorten groepen en niveaus worden hierin meegenomen.
Het doel van ons kwaliteitsbeleid is:
 Afspraken vastleggen over hoe wij de kwaliteit kunnen verbeteren, deze uitvoeren en evalueren.
 Systematisch werken aan de verbetering van het functioneren van de school en de medewerkers.
 De professionele standaard omschrijven en inbedden.
Natuurlijk is een belangrijk onderdeel van onze kwaliteitszorg het volgen van de vorderingen van de leerlingen op individueel en groepsniveau. We doen dit door middel van het maken van trendanalyses voor
de verschillende vakgebieden m.b.v. het leerlingvolgsysteem Esis. Op basis van deze analyses kunnen wij
hiaten in de vooruitgang tijdig opsporen en maatregelen nemen. We maken vervolgens een leerjaaranalyse. We vertalen deze naar schoolniveau en formuleren op basis daarvan beleid of zetten indien nodig
interventies in.
Wij vinden het belangrijk om ouders te betrekken bij ons kwaliteitsbeleid. Een voorbeeld hiervan is dat
wij de ouders vragen een enquête in te vullen over hoe zij de school en ons onderwijs beoordelen. Dit
gebeurt bijvoorbeeld tijdens een rapportavond. Ook de leerlingen en de leerkrachten worden gevraagd
om respectievelijk elk jaar en eens in de 4 jaar een enquête in te vullen.
Aan het eind van het schooljaarjaar geven de stuurgroepen op “Vlaggetjesdag” aan het team een presentatie van hun resultaten en geven zij advies voor vervolg. De inhoudelijke afspraken die zijn gemaakt worden vastgelegd in een borgingsdocument. De stuurgroep is hiervan eigenaar. Na implementatie wordt dit
overgedragen aan de Portefeuillehouder, de Bouwadjuncten en de Intern begeleiders om te zorgen dat
het in de structuur van de school blijft. Een nieuw Jaarplan wordt o.b.v. de evaluatie en evolutie opgesteld.
De Stuurgroepen worden bepaald en bemenst en de kwaliteitscyclus is daarmee rond. Het jaarplan dient
gedurende het schooljaar als een spoorboekje en als houvast. Daarin staan de doelen beschreven waaraan met elkaar gewerkt wordt en wanneer en waar een onderwerp wordt geagendeerd.
Onze school legt systematisch verantwoording af aan de verschillende stakeholders. De ouders ontvangen
regelmatig een nieuwsbrief en tevens geven we relevante informatie via de website van de school. Ook
de schoolgids is een belangrijk medium om ouders op de hoogte stellen van zaken die van belang zijn.
Vanzelfsprekend informeren en raadplegen we de MR structureel.

Schoolplan Onze Wereld 2019 -2023

Pagina 23

4.2

De zorgstructuur

Op Onze Wereld werken we volgens de principes van het Handelingsgericht werken aan onze opbrengsten. De Zorg is het fundament onder de school en de internbegeleiders zijn het spin het zorgweb. Zij
bewaken de kwaliteit. Zij zorgen met de leerkracht er voor dat het kind krijgt wat het nodig heeft en
zoeken naar het antwoord op zijn onderwijsbehoeften. Zij werken allen systematisch en op dezelfde manier. Zij brengen verslag uit aan de Directie over de opbrengsten en geven advies voor bijstelling van het
onderwijsbeleid.
Handelingsgericht werken
De HGW cyclus is een hulpmiddel om de zorg op groepsniveau en individueel niveau concreet te maken.
Op groepsniveau benoemt de leerkracht de onderwijsbehoeften van de leerlingen in zijn groep in een
groepsplan. De leerkracht doet dit ook op individueel niveau voor de leerlingen die extra begeleiding nodig hebben. In een schooljaar wordt deze cyclus twee keer volledig doorlopen. In november is er een
moment van bijstelling. De leerkrachten maken gebruik van een groepsplan, waarin de kinderen met eenzelfde onderwijsbehoefte worden geclusterd. De indeling wordt besproken met de intern begeleider.
Deze besprekingen, toetsen en andere belangrijke zaken rondom de zorg zijn opgenomen in de Zorgkalender van het lopende schooljaar. Deze wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld.
De opbrengsten worden geanalyseerd op groepsniveau en leerjaarniveau. Vervolgens wordt dit bij elkaar
gebracht om op schoolniveau conclusies te trekken. Dit wordt dan weer meegenomen in het schoolbeleid
en onderwijsaanpak.

Zorgplan
In het zorgplan is de aanpak en inzet van de zorg uitgebreid beschreven, zoals de vier onderscheiden
zorgniveaus, de schoolstandaard, de leerroutes, het toets protocol en de taken per functiecategorie.
De belangrijkste figuur is de leraar. De intern begeleider heeft een coördinerende taak en zijn rol is beschreven bij elk van de vier zorgniveaus.
Het Zorgplan juni 2019 staat in de map met bijlages
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De zorg op Onze Wereld ziet er als volgt uit:
 De leraren kennen de onderwijsbehoefte van de leerlingen
 De leraren signaleren vroegtijdig welke leerlingen welke zorg nodig hebben
 Ouders worden betrokken bij de (extra) zorg voor hun kind
 Externe partners worden, indien noodzakelijk, betrokken bij de zorg voor leerlingen
 De school gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het volgen van
de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen
 Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de intern begeleider de aard en de
zorg voor zorgleerlingen
 De school voert de zorg planmatig uit
 De school gaat zorgvuldig de effecten van de zorg na
 De Intern begeleider coördineert de zorg en begeleiding
 Zorgleerlingen worden besproken in het MDO, zodat er adequaat kan worden ingezet op wat het kind
nodig heeft
De ouders
De school ziet de ouders als partners met hetzelfde doel: het kind tot leren krijgen en samen zorgen dat
het kind zich naar zijn talenten en mogelijkheden ontwikkelt.
Daartoe worden zij jaarlijks tweemaal uitgenodigd bij de rapportgesprekken en aan het begin van het jaar
voor een startgesprek met de leerkracht. In november kunnen ouders een gesprek aanvragen of de leerkracht kan de ouders uitnodigen. De kinderen mogen bij deze gesprekken aanwezig zijn.
De leerkracht is eventueel na schooltijd beschikbaar om in gesprek te gaan met ouders.
SOP en SPPOH
In het Schoolondersteuningsprofiel staat de zorgbreedte, die wij kunnen bieden, beschreven. Dit bijgevoegd als bijlage. Onze school maakt onderdeel uit van het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). De SPPOH beschrijft in het Ondersteuningsplan welke extra ondersteuning
het samenwerkingsverband aan de leerlingen geeft, hoe de zorg wordt georganiseerd, hoe de extra middelen daartoe worden verstrekt en op welke wijze verantwoording over de besteding wordt afgelegd. Op
www.sppoh.nl staan alle zaken het samenwerkingsverband betreffende, op overzichtelijke wijze beschreven.

Ambities & Zorg
1. De zorgcyclus is ingebed in de structuur van de school
Er is eigenaarschap van alle teamleden op elk niveau voor de resultaten van de kinderen en het gedrag is daar op afgestemd. De teamleden hebben de tools gekregen om de analyses n.a.v. de toetsen te maken en hun handelen daarop af te stemmen. Alle teamleden zijn nieuwsgierig naar de resultaten van hun handelen en naar hun bijdrage.
2. De groep Ib-ers werkt als een team binnen de school.
3. De E-groepen zijn geïntegreerd in de school en werken op niveau m.b.v. een OPP.

4.3

Zaken die de kwaliteit ondersteunen

De volgende zaken helpen om de verlangde kwaliteit te ondersteunen:
Gesprekscyclus
Op personeelsgebied hanteren we een gesprekscyclus, waarin de kwaliteit en de ontwikkelpunten van
het personeel zijn opgenomen.
Handboek
Om de basis van het handelen en de regels binnen de school voor iedereen hetzelfde te laten zijn, zijn
deze beschreven in het Handboek. Dit wordt jaarlijks bijgesteld.
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We maken gebruik van het Intranet voor communicatie en informatiedeling, zodat iedereen over dezelfde
informatie beschikt. Dit wordt dagelijks bijgehouden.
Afspraken met betrekking tot onderwijsinhoud worden vastgelegd in borgingsdocumenten.
Professionele leergemeenschap
In onze school komen leerkrachten samen om van en met elkaar te leren en de kwaliteit van de lessen te
bewaken. Wij werken aan een cultuur die gericht is op verbetering en ontwikkeling, waar sprake is van
een continue leersituatie voor leerlingen en professionals.
Wij doen dat langs twee wegen:
1. Onze school streeft er naar zich te ontwikkelen tot een professionele leergemeenschap door met
elkaar onderwijs te ontwerpen en onderzoek te doen. Dit kan gebeuren in een collegiale, gelijkwaardige situatie of één op één met een Maatje. Dit kan ook in een opleidingssituatie. De leerkrachten nemen kennis tot zich, delen dit met collega's en passen e.e.a. in de praktijk toe. De
leerkrachten doen dit door met elkaar in gesprek te gaan over gekozen of nog te kiezen aanpak.
Om afstemming te vinden en samen te leren vindt collegiale visitatie, lesson studies, collegiale
coaching, deelname aan stuurgroepen en overleg op leerjaarniveau plaats.
2. We stimuleren de persoonlijke professionaliteit van onze medewerkers en onze directie door te
vertrekken vanuit de eigen passies en talenten. De voornemens en doelen voor ontwikkeling worden individueel aan het begin van het jaar beschreven in een Actieplan. Scholing, onderling lesbezoek, flitsbezoeken, visitaties en collegiale consultatie dragen bij aan deze ontwikkeling van
onze professionaliteit. We verkennen vragen rondom het kind en zijn ontwikkeling. Rondom de
effectiviteit van onderwijsstrategieën, die daarop kunnen aansluiten bevragen wij elkaar. Leraren
houden hun eigen ontwikkeling bij in een digitaal bekwaamheidsdossier.
Sleutel tot succes
De kwaliteit en de houding van de mensen die op onze school werken zijn de sleutels tot succes. Naast de
lesgevende capaciteiten zijn bevlogenheid, passie en inspiratie van onze medewerkers de basis voor hun
dagelijkse inzet. Op Onze Wereld wordt veel waarde gehecht aan de professionele instelling van de werknemers en aan een juiste beroepshouding.
Daarbij gaat het om de volgende aspecten:
 De personeelsleden handelen overeenkomstig de missie en de visie van de school
 De personeelsleden voelen zich medeverantwoordelijk voor de school, de leerlingen en elkaar
 De personeelsleden kunnen op zichzelf reflecteren, constructieve feedback geven en ontvangen
 De personeelsleden kunnen en willen met anderen samenwerken
 De personeelsleden voeren eenmaal genomen besluiten loyaal uit en zijn hierop aanspreekbaar
 De directie faciliteert het onderwijs en zorgt voor een adequate schoolorganisatie
 De personeelsleden zijn aanspreekbaar op resultaten en op het nakomen van afspraken
 De personeelsleden zijn gemotiveerd om zichzelf te ontwikkelen
Wet- en regelgeving
Onze school heeft kennis genomen van de eisen van de Inspectie van het Onderwijs voor wat betreft weten regelgeving. Wij houden ons aan de volgende eisen:
 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
 De school programmeert voldoende onderwijstijd
 De school programmeert niet meer dan (maximaal) 7 x een onvolledige schoolweek voor de leerlingen
van groep 3 t/m 8
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Gebruik leertijd
Op onze school willen we de leertijd effectief besteden, omdat we beseffen dat leertijd een belangrijke
factor is voor het leren van onze leerlingen. We proberen daarom verlies van leertijd te voorkomen. Ook
willen we de kinderen voldoende leertijd geven om zich de leerstof eigen te maken. De groepen werken
vanuit een jaarplanning van het leerjaar, een lessentabel, een weekoverzicht en een dag voorbereiding.
In principe trachten we alle leerlingen in acht jaar de einddoelen basisonderwijs te laten halen.
We doen dit door:
 Op schoolniveau wordt er voldoende onderwijstijd gepland
 De leraren bereiden zich goed voor: programma en tijd staan op schrift in de klassenmap
 De leraren zorgen voor een effectief klassenmanagement
 De leraren beschikken over een expliciet week- en dagrooster
 De leraren plannen extra tijd voor taal (gelet op de behoeften van onze populatie)
 De leraren variëren de hoeveelheid leertijd afhankelijk van de onderwijsbehoeften
Inspectiebezoek
Onze Wereld heeft in juni 2016 een schoolbezoek gehad. We beschikken over een rapport met de bevindingen. De inspectie heeft de volgende onderdelen beoordeeld: Kwaliteitszorg, Zorg en begeleiding, Opbrengsten en Wet- en regelgeving. De inspectie heeft geconcludeerd dat de kwaliteit van het onderwijs
op onze school op de onderzochte onderdelen op orde is. De opbrengsten, het onderwijsleerproces, de
leerlingenzorg en de kwaliteitszorg zijn over de hele linie voldoende
Aanbevelingen uit het rapport hebben wij overgenomen en hebben geleid tot verbeteracties m.b.t het
analyseren van resultaten en het inzetten van vervolg acties. Het activeren van de leerlingen wordt breed
opgepakt de komende vier jaar door de inzet van Het Leren Zichtbaar maken. De leerkrachten zijn getraind
in het woordenschatonderwijs, d.m.v. de Viertakt. Verbetering van dit onderdeel heeft in de onderbouw
geleid tot de aanpak “Woorden Leren” en over de gehele linie is de leeromgeving taalrijker gemaakt. Taal
100 van Sardes is ingehuurd om ons op taalgebied verder te helpen ontwikkelen. Er is een scan van de
school gemaakt en er zijn taalexperts opgeleid door Sardes, die vanaf mei 2019 aan de slag gaan. Eerst
met lessonstudies in het leerjaar en daarna met collegiale consultatie. Het woordenschat onderwijs, samen met het ontwikkelen van het leesplezier zal de komende jaren nog de nodige aandacht krijgen.
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5. Ouders
Zo verschillend als onze kinderen zijn, zijn ook onze ouders, qua:
het geboorteland, het opleidingsniveau, het soort werk, het inkomen, de thuistaal, de man/vrouw-rolverdeling, enzovoorts.
Al jarenlang investeren we dagelijks in de relatie met ouders. De
school onderneemt hiervoor veel activiteiten (zie bijlage).
Bijzondere gebeurtenissen en informatie delen we met ouders.
Zo hebben we al 20 jaar maandelijks Wereldnieuws! In beelden.
Om een goede gelijkwaardige relatie op te bouwen en te onderhouden wordt, zowel bij het personeel van de school als bij de ouders/verzorgers, een weg bewandeld van bewustwording en competentievergroting.
De successen die we de afgelopen jaren geboekt hebben op het
thema ouders staan in de bijlage 10 criteria Ouderbetrokkenheid
3.0. We zullen ons de komende jaren inzetten om een bredere
groep ouders te bereiken met verschillende achtergronden en een
diversiteit aan culturen op meerdere momenten.
De stuurgroep Ouders, waarin een aantal leerkrachten en ouders
zitting hebben, zal ieder jaar acties rond een aantal onderdelen van Ouderbetrokkenheid 3.0 oppakken
en daarna de uitvoering coördineren.
Deze regiegroep wordt omgezet naar een stuurgroep en deze wordt ingebed in de structurele schoolorganisatie.
Gedurende de looptijd van dit schoolplan staan de volgende drie kernwoorden centraal:
Betrokkenheid
Het belang van onderwijsondersteunend gedrag van ouders, op welke wijze dan ook.
Samenwerking
Vanuit school zal steeds de opening naar samenwerking met ouders gezocht worden. Dit vraag een relatie
gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Deze relatie start natuurlijk bij elkaar te kennen. Hierdoor kunnen
we realistische verwachtingen van elkaar ontwikkelen.
Communicatie
De allerbelangrijkste vorm van communicatie is en blijft het menselijk contact. Daarnaast vraagt “het regelen” ook andere, gestroomlijnde communicatie. Daarvoor is gekozen voor een digitaal platform, dat
ingezet wordt voor de hele school.
Waar staan we met Ouderbetrokkenheid 3.0
Ouders en leerkrachten werken voortdurend samen om het leren en de gezonde ontwikkeling van leerlingen te ondersteunen, zowel thuis als op school. Zij zoeken gezamenlijk naar nieuwe inzichten die bijdragen aan goed onderwijs en aan de ontplooiing van hun kind, onze leerling. Ouderbetrokkenheid 3.0 is
vooral een manier van denken en omgaan met elkaar.
Het doel van de ouderbetrokkenheid is het bevorderen van onderwijsondersteunende activiteiten, zodat
ouders steeds meer betrokken zijn bij het leerproces van hun kind(eren) en de samenwerking op alle
punten wordt verstevigd. We zullen de vraag stellen aan de ouders wat zij nodig hebben van de school
om dit binnen hun eigen mogelijkheden te kunnen doen.
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Onder leiding van de stuurgroep worden de volgende onderdelen voorgesteld, voorbereid en uitgevoerd:
 Schooljaar 2019/2020: de 3 kernwaarden / nieuwjaarsreceptie / criteria 4 (vervolg) en 5
 Schooljaar 2020/2021: de 3 kernwaarden / nieuwjaarsreceptie / criteria 2 en 6
 Schooljaar 2021/2022: communicatieplan op maat / criterium 10
 Schooljaar 2022/2023: buddy’s / criteria 7 en 8 / afronding traject.
We volgen de uitgangspunten van Ouderbetrokkenheid 3.0, maar geven deze een eigen invulling en borging in de school.

Ambities & Ouders
We blijven dezelfde positieve relatie en verbondenheid met ouders onderhouden tijdens de tijdelijke verhuizing.
Het team is zich meer bewust van en is vaardiger in het onderhouden van een gelijkwaardige relatie met
de ouders.
Het gevoel om samen verantwoordelijk te zijn voor het kind wordt door leerkrachten en ouders onderschreven.
We blijven Koffie XL uitvoeren en streven ernaar meer geïnteresseerden te binden.
We ontwikkelen nieuwe contactmomenten voor verschillende groepen ouders.
De stuurgroep ouders is ingebed in de structurele overlegorganisatie van de school
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6. Brede schoolactiviteiten
De brede school ontwikkeling in het kader van de maatschappelijk opdracht in relatie tot
de Haagse Educatieve Agenda (HEA)
De afgelopen schoolplanperiode is de meeste aandacht gegaan naar de organisatie en uitvoering van de
reeds aanwezige activiteiten, die aansluiten bij de vijf door ons geformuleerde behoeften. Voornamelijk
zijn dit de activiteiten zoals genoemd in de HEA.
Uit het opgestelde ambitiedocument is vooral de betrokkenheid van het team, externen en ouders onderwerp van actie geweest. Het inzichtelijk maken van de maatschappelijke opdracht blijft een aandachtspunt binnen de school.
Ook in de komende schoolplanperiode zal de meeste aandacht weer uitgaan naar de organisatie en uitvoering van naschoolse activiteiten. Daarbij is uitbreiding van activiteiten niet voor de hand liggend door
het realiseren van uitbreiding en verbouw van de school. Wel kan de focus sterker worden gericht, waarbij
“gezonde levensstijl” prioriteit heeft.
De kenmerken van de leerling-populatie vragen al jaar en dag om maatwerk. De wijze waarop de school
hier mee is omgegaan, heeft geleid tot sterke relaties en verbondenheid met de school als gemeenschap.
Deze is gericht op een positief kijk op de toekomst en de multiculturele samenleving.
Omdat de kansenongelijkheid in Nederland nog steeds groeit en de indicatoren voor onderwijsachterstanden niet door onderwijs alleen opgelost kunnen worden zal de school ook de komende jaren willen
blijven investeren in “de geprioriteerde agenda” van de maatschappelijke behoeften: onze 5 kapstokwoorden! Van alle activiteiten wordt verslag gedaan in Wereldnieuws en op de Website.
1. Aanwakkeren en verbreden
De belevingswereld van veel leerlingen reikt niet verder dan de wijk. In veel huishoudens worden de leerlingen onvoldoende in de gelegenheid gesteld om hun horizon te verbreden. Kinderen hebben daarom
behoefte aan meer ‘kennismaking’ buiten de bekende omgeving. We verwachten dat kinderen, die getalenteerde mensen ontmoeten (buiten de wijk) gestimuleerd worden beter te presteren. Daarnaast zouden de leerlingen ook worden gestimuleerd om andere (creatieve) competenties te ontwikkelen, bijvoorbeeld op het gebied van kunst, dans en/of theater.
Onder deze kapstok noemen we: Experience XL, Cultuurmenu, CultuurSchakel, TheaterSchool, StudieKlas,
lessen van muziekcentrum 1001 Nachten, Kinderboekenweek, Koffie XL, naschools aanbod van Artscool,
bezoek HADEMI van de HALO en oriëntatie op “andere” sporten.
2. Ontmoeten en omgaan met elkaar
In de wijk Transvaal is er op wijkniveau een gebrek aan sociale cohesie. Veel wijkbewoners treffen elkaar
niet. Dit vraagt meer voorbeelden van “hoe hoort het”. Het is van belang dat de alle leerlingen leren hoe
je respectvol met elkaar omgaat. Dit geldt ook voor het herkennen en erkennen van gemeenschappelijke
waarden en normen. Met het wegvallen van het buurthuis is er tevens buiten school behoefte aan begeleiding, hulpverlening en bredere voorzieningen in de buurt.
Onder deze kapstok noemen we: TheaterSchool, samenwerking met de bibliotheek, de projectperioden
van de werkgroep Feesten en Vieren in samenwerking met “Echt Geloven”, activiteiten rond Ouderbetrokkenheid 3.0, zoals de Nieuw-School-jaarsreceptie, Cultuurmenu met de kop- en staartlessen, de kennismakingscursussen CEES/VSD, de samenwerking met het Icoon van Verbondenheid Juliana Plaza, activiteiten in het kader van Milieueducatie en Koffie XL.
3. Gezonde levensstijl
Wij willen graag het belang van een gezonde levensstijl bij zowel kinderen als ouders onder de aandacht
brengen. Veel leerlingen groeien op in een omgeving waarin dit niet vanzelfsprekend is. Hetzelfde geldt
voor het leef -en slaapritme.
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Een ongezonde levensstijl hangt vaak sterk samen met de thuissituatie. Dit kan cultureel geduid zijn. De
school wil de komende jaren extra blijven investeren in het bevorderen van een gezonde(re) levensstijl in
de gezinnen en bij kinderen zelf.
Onder deze kapstok noemen we: Fit4Kids, aandacht voor gezonde voeding in februari-project, toeleiding
sportclubs, kennismakingscursussen VSD, doorverwijzingen huisarts, schoolarts en toeleiding diëtist, MediaWijsheid / inzicht in reclame.
4. Veiligheid
De wijk Transvaal en de andere wijken waar de kinderen wonen worden vaak als onveilig ervaren. Het
gaat om het stimuleren van sociale cohesie en controle. Dit vraagt ook plekken waar de kinderen veilig
kunnen spelen en sporten.
Deze geprioriteerde behoefte heeft veel relatie met “Ontmoeten en omgaan met elkaar” en het pedagogisch klimaat van de school / sociale veiligheid en welbevinden.
Onder deze kapstok noemen we: o.a MediaWijsheid, ouderacties zoals in 2019 het initiatief “Onze Speeltuin”.
5. Participatie
Participatie wordt in een brede zin opgevat: onder deze behoeften vallen alle vaardigheden die noodzakelijk zijn om deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Onder de leerlingen is behoefte aan het verder
ontwikkelen van sociale vaardigheden en emancipatie. De school wil gelijkwaardig partnerschap vormen
met ouders in de opvoeding en daar waar nodig adequate ondersteuning bieden om de opvoeding thuis
te verbeteren.
Onder deze kapstok noemen we: Koffie XL, alle lessen wereldoriëntatie, projecten, zoals Aletta Jacobs, de
projectperioden van de werkgroep Feesten en Vieren in samenwerking met “Echt Geloven”, het aanbod
van Spelinloop, Doe- en Kijklessen, OumniaWorks via Koffie XL, de leerlingenraad, “Onze Speeltuin”.
Ook de komende 4 jaar werken we aan deze kapstokken. Daar waar dat wenselijk en mogelijk is met nog
meer partners. We creëren positieve ontmoetingsplekken, waardoor we een diversiteit aan ouders stimuleren om elkaar te ontmoeten en met elkaar om te gaan. We focussen ons op het aanbieden van
thema’s naar behoeften en het betrekken van meerdere ouders. Hier bieden we een podium aan stakeholders om zich te introduceren bij onze ouders. Experience XL wordt vervolgd en aanvragen worden
ruimhartig toegekend. Ook het uitvoeren van de ambities vanuit de HEA krijgt weer volop de aandacht.
We willen verkennen of er draagvlak is voor invoeren van het “cultureel supplement” in het rapport van
het kind. Dit geldt als portfolio voor deelname aan activiteiten, die buiten de lestijd van ons reguliere
onderwijs vallen en geven aan welk specifiek onderdeel een kind heeft gevolgd.
Om een indruk te geven van de verscheidenheid van activiteiten is het kort cultuur-overzicht schooljaar
2017-2018 als bijlage opgenomen.
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7. Overige zaken
7.1

Huisvesting

Basisschool Onze Wereld bestaat op dit moment uit:
 het schoolgebouw Brandtstraat 87, waar 16 klaslokalen en een dubbele speelzaal in zijn gehuisvest
 het schoolgebouw Brandtstraat 80, waar 16 klaslokalen en een gekoppelde aularuimte in zijn gehuisvest
 het gebouw Beijersstraat 72a, waar op de begane grond 2 klaslokalen zijn gehuisvest en op de eerste
etage is de grote gymzaal
 het gebouw Brandtstraat 89 (de voormalige katholieke kerk), waar nu het WereldTheater is gehuisvest.
De school heeft recht op uitbreiding (ongeveer 1000 m²) en groot onderhoud vanuit de meerjarenplanning onderhoud gebouwen.
De school heeft een inventarisatie gemaakt van op te lossen knelpunten, gebundeld in “Het Ideeënverslag”. Vandaaruit is een ambitiedocument opgesteld en een voorlopig Programma van Eisen.
Uit de aanbesteding is LIAG-architecten gekozen voor de begeleiding van de bouw.
De uitbreiding en verbouwing zal starten met de sloop van gebouw 89. Daarop volgt ingrijpende verbouwing en aangrenzend nieuwbouw aan gebouw 87. Vervolgens zal gedeeltelijk gebouw 80 worden verbouwd en gerenoveerd.
De tekeningen hebben in 2018 de status van “bijna definitief ontwerp” gekregen en er is gezocht naar een
aannemer die mee wil doen in de constructie van een bouwteam. Gaten in de begroting lijken gedicht te
kunnen worden door te bezuinigen in het ontwerp.
Als de bouw gaat beginnen moeten alle leerlingen uit gebouw 87 en 72a elders ondergebracht zijn. Dit
betekent 18 groepen herhuisvesting. De locatie Veluweplein (vleugel Schalk Burgerstraat) lijkt in de zomer
van 2020 beschikbaar te komen en zou plaats kunnen bieden aan alle kinderen. De bouw zal dan starten
zomer 2020 en zal een jaar later opgeleverd kunnen worden.

7.2

Financieel beleid, giften en fondsen werving

Onze Wereld is een financieel gezonde school. We zien het als een uitdaging en opdracht om een financieel gezond beleid te voeren, zonder grote, onverantwoorde risico’s te nemen.
Het weerstandsvermogen van de school is in orde en er zijn voldoende reserveringen gedaan. In 2023
willen wij dat de school er financieel gezien nog hetzelfde voorstaat als nu.
We noemen een aantal zaken betreffende de geldelijke afhandeling:
 We werken met de programma’s Capisci en 20/20 Vision.
 In oktober wordt voor het nieuwe kalenderjaar, samen met een medewerker van de afdeling Financiën en Administratie van Lucas Onderwijs en de Clusterdirecteur, de begroting opgesteld.
 Minstens 3 keer per jaar neemt de directie de begroting, forecast en rekeningen door. Dit gebeurt
samen met een medewerker van de afdeling Financiën en Administratie van Lucas Onderwijs. De directie vult de BI-Tool in voor verantwoording aan het Bestuur en maakt een financieel verslag.
 Leerkrachten kunnen in principe door hen gemaakte kosten declareren. Dit zijn kosten die gemaakt
zijn om het primaire proces te versterken (plantjes, spelletjes, boeken etc. ). Vooraf dient hierover
overleg gevoerd te worden met een directielid.
 Vanuit het team zijn er twee mensen benoemd in de kascontrolecommissie.
Wat betreft de toekomst, kan worden gemeld
 Het leerlingaantal op Onze Wereld is stabiel.
 De school heeft een investeringsplan voor vervanging methoden, leermiddelen, ICT, meubilair/
inventaris en gebouwen.
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De school gaat kosten maken voor nieuwbouw/ verbouw van de gebouwen en inrichting van de
nieuwbouw.

Keuzes die de school maakt
Voor wat betreft de uitgaven heeft Onze Wereld een aantal regels geformuleerd
 Het is voor ons belangrijk om de begroting sluitend te houden en in de uitgaven binnen de begroting te blijven. Het Financieel Beleidskader van Lucas Onderwijs is het uitgangspunt.
 Bij het maken van plannen laten we ons leiden door de visie die we hebben op ons onderwijs. Er
dient een relatie te zijn tussen het uitgeven van geld en hetgeen we hebben vermeld in het Schoolen Jaarplan.
 Bij het aanvragen van doelsubsidies kijken we eerst of een bepaalde activiteit past in onze visie.
 We hechten belang aan het gebruik van moderne media in ons onderwijs. Er zijn dus middelen
beschikbaar om te kiezen voor digitale methoden of andere digitale aanvullingen op het onderwijs.

Projecten.
Onze Wereld komt in aanmerking voor gemeentelijke subsidies. Wanneer er in de HEA subsidies aangeboden worden die binnen onze visie passen en ons onderwijs versterken, vragen we deze gelden bij de
Gemeente aan.
Giften, sponsoring en ouderbijdrage
Onze Wereld zoekt actief en ontvangt jaarlijks giften ten behoeve van de werkweek van leerjaar 8 en
eventueel andere gerichte activiteiten of projecten. De school maakt geen gebruik van sponsoring.
De school informeert ouders/verzorgers duidelijk dat de ouderbijdragen altijd vrijwillige bijdragen zijn. Dit
wordt tijdens de inschrijving verteld. Ook is dit opgenomen in de schoolgids. Als er problemen zijn om het
geld te betalen wil de school in principe het kind niet uitsluiten van een activiteit. Er vindt een gesprek
plaats tussen de ouders en een directielid, waarin de mogelijkheden besproken worden.
Veel kinderen hebben een Ooievaarspas. Dit betekent, dat de school van de Gemeente een bijdrage ontvangt en aan de ouders geen bijdrage gevraagd wordt.
Voor de bedragen van de activiteiten zoals schoolreis, werkweek leerjaar 8, feesten en activiteiten verwijzen we naar de schoolgids.

7.3 Veiligheid
De school wordt door leerlingen ervaren als een fijne plek waar zij veel leren. Hoe weten we dat?
Van de leerlingen zelf. Zij hebben de digitale enquête in mei 2019 ingevuld in het kader van de monitor
sociale veiligheid van PO Vensters. Er is ook een individueel leerling onderzoek uitgevoerd op een breder
thema van welbevinden. Eind juni krijgen wij daar de resultaten en aanbevelingen van. Door de stuurgroep Pedagogisch klimaat zullen de aanbevelingen worden opgepakt en worden meegenomen in het
komende jaarplan. We gaan onderzoeken welk protocol en aanpak het beste aansluit bij Onze Wereld
kinderen. Hebben we een methode nodig of volstaat de aanpak van het Leren Zichtbaar Maken en de
zaken die horen bij het HGW, zoals kindgesprekken voeren.
In de E-groepen gaan we aan de slag met de methode Positive Behaviour Support als pilot.
De veiligheid in de school wordt gewaarborgd doordat er duidelijke regels zijn. Aan het begin van het
schooljaar staan deze centraal in de zes Gouden Weken. De kinderen maken dan ook afspraken over hun
eigen gedrag en welk gedrag zij in de klas willen. Natuurlijk onder de paraplu van de schoolregels.
Voor de fysieke veiligheid wordt gezorgd door 2 adjuncten die dit in hun pakket hebben, gelinkt aan het
gebouw waar zij verantwoordelijk voor zijn. Er is een veiligheidsplan dat gemonitord is door de Arbomeester. Er zijn voldoende BHV-ers, 2 ploegleiders en mensen met een EHBO diploma. Voor het medisch handelingen is er een procedure opgesteld.
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Ambities & Veiligheid
1. Gevoel van veiligheid behouden
2. Plaatsen en situaties waar kinderen zich niet prettig voelen herkennen en erkennen en een antwoord hierop formuleren
3. De leerkrachten leren kind gesprekken te voeren
4. De leerlingraad/Kidsteam heeft bekendheid in de school, weet ook te adviseren en zaken aan te
kaarten
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A.

Bijlagen
De bijlagen zijn te vinden in de bijgevoegde digitale map Deel 2

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Naam
Zorgplan juni 2019
Werkverdelingsplan juni 2019
Schoolondersteuningsprofiel maart 2018
Meldcode
Klachtenregeling
CAO PO juni 2018 en 2019
Professioneel Statuut juni 2018
Ouders 3.0 april 2019
Gedragsprotocol juni 2016
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B.

Meerjarenplanning schoolontwikkeling 2019-2023
Ambities & Onderwijs
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Leren Zichtbaar maken: één didactische en pedagogische aanpak binnen de school, gericht op
actieve leerlingen, die (deels) eigenaar zijn van hun leerproces, doorgaande lijn van leerjaar 1 – 8
Aandacht voor talenten
Verbinden van de leerjaren
Niveauwerk o.b.v. de onderwijsbehoeften van de leerlingen op eigen niveau
Het Taal 100 project, het woordenschatonderwijs en het leesplezier implementeren en borgen
De afspraken rond de rekenaanpak, gericht op een doorgaande lijn, te borgen
Implementatie van de nieuwe methode van Wereld Oriëntatie

Speerpunt 1
Onderwijs
Activiteiten
1
LZM

2019-2020

2020-2021

2021-2022

2022-2023

Bewijzen verza-

Acties inzetten en

borgen

verdiepen

melen

implementeren

2

Talenten & plus

Opzetten

implementeren

Borgen

verdiepen

3

Verbinden

x

x

x

x

4

niveauwerk

Taakonderwijs op

idem

In de groepen

In de groepen

5

Taal 100

6

Rekenen afspraken

7

WO methode

leerjaarniveau
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Begrijpend
Lezen
Implementeren
keuze

Leesplezier
Borgen
afstemming

borging
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Ambities & Veiligheid
1. Gevoel van veiligheid behouden
2. Plaatsen en situaties waar kinderen zich niet prettig voelen herkennen en erkennen en een antwoord hierop formuleren
3. De leerkrachten leren kind gesprekken te voeren
4. De leerlingenraad/Kidsteam heeft bekendheid in de school, weet ook te adviseren en zaken aan
te
kaarten
Speerpunt 2
Pedagogisch klimaat
activiteiten
1.
Behouden

2019-2020

2020-2021

Regels herfor-

Borgen

2021-2022

2022-2023

Pilots inrichten

protocol

muleren: Zo
zijn onze manieren

2.

Antwoord formulieren

Onderzoeken

Acties formule-

Omvang

ren

En mogelijkheden
Pilot PBS

3.

Kind gesprekken

introductie

oefenen

Protocol

implementatie

4

Kidsteam

Bekendheid

Optuigen

Implementeren

borgen

Vaststellen
agenda
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Ambities & Personeel
1. Het zorgen voor voldoende en bekwaam personeel
2. Het behouden van ervaren personeelsleden
3. Opleiden in de School
Het begeleiden van nieuwe leerkrachten
Het opleiden van nieuwe leerkrachten
4.Het gedrag van het Onze Wereld teamlid is in overeenstemming met de omschreven aspecten
Personeel voor begeleiding en coaching.
5.De gesprekcyclus is zodanig ingericht, zodat het onze ambities ondersteund
Speerpunt 3
Personeel
activiteiten
1
Voldoende

2019-2020
x

2020-2021
x

2021-2022
x

2022-2023
x

2

In gesprek

In gesprek

In gesprek

In gesprek

Aansluiten bij be-

Aansluiten bij be-

Aansluiten bij be-

Aansluiten bij be-

hoeften

hoeften

hoeften

hoeften

Signaleren

Signaleren

Signaleren

Signaleren

Bijstellen van het

Bijstellen van het

Implementeren

borgen

plan

plan

Coaches en bege-

Coaches en bege-

leiders opleiden

leiders opleiden

Implementeren

borgen

3

Behouden

Opleiden

financiële middelen organiseren

4

Teamlid

Implementeren

borgen

Leren feedback
durven geven en
ontvangen

5

Gesprekcyclus
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inrichten
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Ambities & Zorg
1. De zorgcyclus is ingebed in de structuur van de school
Er is eigenaarschap van alle teamleden op elk niveau voor de resultaten van de kinderen en het
gedrag is daar op afgestemd.
De teamleden hebben de tools gekregen om de analyses n.a.v. de toetsen te maken en hun
handelen daarop af te stemmen
Alle teamleden zijn nieuwsgierig naar de resultaten van hun handelen en naar hun bijdrage
2.De groep Ib-ers werkt als een team binnen de school
3. De E-groepen zijn geïntegreerd in de school en werken op niveau m.b.v. OPP
Speerpunt 4
Zorg
Activiteiten
1
Zorgcyclus

2019-2020

2020-2021

2021-2022

Zorgplan uitrollen

Borgen

Borgen

2022-2023

bijstellen
bijstellen

2

Team

Sturen op proces

Borgen

Afstemmen
Intervisie
Feedback

c

E-groepen
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Pedagogische aanpak (PBS)

Bijstellen

Één team

Inoefenen

Zorgplan uitrollen

implementeren

implementeren

Borgen
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Ambities & Ouders
1.We blijven dezelfde positieve relatie en verbondenheid met ouders onderhouden tijdens de tijdelijke
verhuizing.
2. De stuurgroep ouders is ingebed in de structurele overlegorganisatie van de school en werkt aan:
-Het team is zich meer bewust van en is vaardiger in het onderhouden van een gelijkwaardige relatie met
de ouders.
-Het gevoel om samen verantwoordelijk te zijn voor het kind wordt door leerkrachten en ouders onderschreven.
-We blijven Koffie XL uitvoeren en streven ernaar meer geïnteresseerden te binden.
-We ontwikkelen nieuwe contactmomenten voor verschillende groepen ouders.
Speerpunt 5
Ouders
activiteiten
1
verbondenheid

2019-2020
x

2

Stuurgroep

Ingericht

Criterium

4 en 5

2020-2021
Onderzoeken

2021-2022
x

2022-2023
x

communicatie-

Buddys

mogelijkheden
Afronding

plan
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2 en 6

10

7 en 8
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