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1. Inleiding  
 

1.1 Doel van het schoolplan  
Het schoolplan is een beleidsdocument, waarin we aangeven welke keuzen we voor de 
toekomst van het onderwijs op onze school hebben gemaakt. We beschrijven in dit plan wat 
we met ons onderwijs willen bereiken, hoe we ons onderwijs daartoe willen inrichten, hoe 
we dat organiseren en vooral ook wat we willen veranderen.  
Daarnaast beschrijft dit schoolplan hoe we de kwaliteit van ons onderwijs bewaken en welke 
verbeteringen we mede op grond van de interne analyse willen aanbrengen in de nabije 
toekomst. Het schoolplan schept dus voor het team, bevoegd gezag en ouders duidelijkheid 
over wat we willen bereiken met het onderwijs op de Vink en hoe we dat dagelijks 
vormgeven.  
Het schoolplan is een wettelijk document, dat door het bevoegd gezag ter verantwoording 
aan de inspectie van het onderwijs wordt toegestuurd.  
 

1.2 Tot stand komen schoolplan 

Dit schoolplan is als volgt tot stand gekomen. Het managementteam heeft het schoolplan in 
concept opgesteld. Dit concept is in het team, MR en het bestuur besproken. De inbreng van 
hen is richtinggevend geweest voor de inhoudelijke keuzen en de planning van de uitvoering 
voor de komende vier jaren.  
 

1.3 Opzet en structuur van dit plan  
Na de inleiding in hoofdstuk 1 wordt in hoofdstuk 2, 3 en 4 ingegaan op de huidige situatie 
van De Vink; hoe staat de school ervoor en wat komt er op ons af. In hoofdstuk 4 wordt een 
analyse weergegeven en worden conclusies getrokken. In hoofdstuk 5 tot en met 9 
beschrijven we onze beleidsterreinen. Hoe staan we ervoor en wat staat ons de komende 
periode te doen. In de bijlagen zijn overzichten opgenomen met betrekking tot methoden, 
kwaliteit en verbeterplannen.  
 

1.4 Besluitvorming  
Het schoolplan is bekrachtigd door het bevoegd gezag Stichting Katholiek en Openbaar 
Onderwijs Noord-Hofland (S.K.O.O.N.) en is geldig tot 1 augustus 2018. De voortgang van de 
uitvoering zal jaarlijks in het algemeen bestuur geëvalueerd worden. Indien nodig vindt 
tussentijdse bijstelling plaats. In mei 2018 zal het schoolplan als geheel in het team 
geëvalueerd worden. Dit als voorbereiding op het nieuwe schoolplan.  
Het schoolplan is besproken in een vergadering van de Medezeggenschapsraad. De 
Medezeggenschapsraad heeft verklaart instemming te verlenen aan het schoolplan 2014-
2018. 
 

1.5 Samenhang met andere documenten  
Dit schoolplan is het document dat de verbanden legt tussen en de basis is voor andere 
documenten die op school aanwezig zijn. Documenten waarnaar in dit schoolplan wordt 
verwezen:  
● Schoolplan 2010 - 2014  
● Het rapport Integraal Schooltoezicht van de Inspectie van het Onderwijs 2014  
● Jaarplan  
● Gegevens uit het leerlingvolgsysteem  
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● Begroting  
● Schoolgids  
● Aannamebeleid 
● CAO-PO 
● Zorgplan  
● Toelatingsbeleid  
● Meerjarenplan 
● Gedragscode basisschool de Vink 
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2. Onze school De Vink  
 

2.1 Schoolgegevens  
Basisschool De Vink  Van Hogendorpweg 1  

2253 VW Voorschoten  
www.basisschooldeVink.nl 
(071) 5763580 
info@basisschooldevink.nl 
 

Contactpersoon  Anne Bos (directeur) 
Annet Hendriksen (MT lid) 
Simone Vink (MT lid)  

Bevoegd gezag  Stichting Katholiek en 
Openbaar Onderwijs 
Noord-Hofland (S.K.O.O.N.)  
 

BRINnummer  06IX  
 
 

2.2 Wie we als De Vink zijn  
Basisschool De Vink is op 1 augustus 1995 is ontstaan uit een fusie van een katholieke en een 
openbare basisschool. Onze school wil een veilige, vertrouwde en stimulerende 
ontmoetingsplaats zijn voor kinderen en hun ouders met uiteenlopende achtergronden. 
Door de verscheidenheid leren kinderen opvattingen en gewoonten kennen die niet van hun 
zijn. Zij worden daarmee voorbereid op actieve deelname aan onze samenleving.  
De Vink is een twee-stromenschool. We geven invulling aan zowel de katholieke als 
openbare identiteit. Belangrijker dan deelname aan de katholieke of de openbare stroom is 
echter de ontmoeting tussen mensen, die verschillen overbrugt. De dubbele identiteit biedt 
ons kansen het respect voor andersdenkenden voor te leven en de kinderen op te voeden 
tot verdraagzaamheid en betrokkenheid. Voor ieder kind moet er onderwijs zijn. Onze 
school is dus algemeen toegankelijk, zonder onderscheid naar ras, geaardheid of religie.  
Ons toelatingsbeleid stelt zowel de belangen van het aangemelde kind als de school veilig. 
We willen binnen de grenzen van ons kunnen blijven.  
Ontmoeting, respect, verdraagzaamheid en betrokkenheid zijn doeloriëntaties voor het 
omgaan met godsdienst en levensbeschouwing. Het zijn de verbindende waarden onder de 
beide stromen. Het is de intentie van De Vink om op basis van deze sturende waarden aan 
zowel het vak godsdienst/levensbeschouwing als het vak geestelijke stromen invulling te 
geven.  
 

Overige gegevens zoals de personeelssamenstelling, de namen  
van de directie, groeps- en vakleerkrachten en het onderwijsondersteunend personeel zijn in 
de schoolgids beschreven.  
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2.3 De omgeving van de Vink  
De Vink ligt in Noord-Hofland, de grootste wijk van Voorschoten. De Vink maakt sinds 
oktober 2012  deel uit van een nieuw duurzaam scholencomplex, waarin ook een 
Protestants Christelijke basisschool (Het Kompas) is ondergebracht. Samen met hen 
gebruiken we onze gymzaal, de Frans de Vettezaal.  
 
De school staat in een wijk met zowel flats als 
laagbouw in de buurt van de Voorschotense 
sportvelden.  

Via voet- en fietspaden ligt de school 
indirect aan rijwegen.  
In de wijk bevinden zich verder nog een 
winkelcentrum, een activiteitencentrum met 
onder andere een jeugdclub en  
kinderopvang (Kindex) en een 
gezondheidscentrum.  
 

2.4 Wie komen er naar De Vink  
Onze leerlingen wonen voornamelijk in 
Voorschoten in Noord-Hofland, Adegeest-Centrum Voorschoten en Leiden Zuidwest.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op 1 oktober 2013 telde onze school 241 kinderen, verdeeld over 9 groepen.  
De school krijgt in toenemende mate te maken met een groep ouders die de Nederlandse 
taal onvoldoende beheerst. 
De landelijke trend dat beide ouders geheel dan wel gedeeltelijk aan het arbeidsproces 
deelnemen is duidelijk merkbaar.  
Ook de samenstelling van de leerlingenpopulatie lijkt te veranderen. Het percentage 
ongewogen leerlingen wordt kleiner, dat wil zeggen dat er meer leerlingen komen die 
vanwege hun taal en/of culturele achtergrond een (taal)achterstand hebben. Het percentage 
gewogen kinderen ligt echter onder de norm van 6% voor extra bekostiging.  
 

Jaar 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Leerlingaanta
l 

312 263 227 242 241 241 
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2.5 Leerlingverloop  
Het leerlingaantal is de laatste jaren stabiel. Uit statistische gegevens van het CBS over de 
omgeving Leiden en Voorschoten blijkt dat het aantal geboortes in de regio Noord-Hofland 
afneemt. Dit is niet verwonderlijk, omdat in de jaren 80 er veel nieuw is gebouwd, dat jonge 
ouders aantrok. In 2013 zijn er 9 groepen. Naar verwachting zal dit zo blijven.  
 

2.6 Schooltoezicht van de Inspectie van het Onderwijs  
Onze school heeft sinds maart 2014 tot op heden het vertrouwen van de Inspectie van het 
Onderwijs. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de 
kwaliteit van het onderwijs. Ieder jaar bekijkt de inspectie bij alle scholen met basistoezicht of er 
aanwijzingen zijn dat een school onvoldoende kwaliteit levert. Dit onderzoek heet de risicoanalyse. 
Op basis van de risicoanalyse en eventueel nader onderzoek bepalen wij hoeveel toezicht een school 
nodig heeft. Het toezicht dat iedere school krijgt, is dus maatwerk 
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3. Waar staat De Vink voor  
 

De Vink is een bijzondere school. We geven invulling aan zowel de katholieke als openbare 
identiteit. 
 

3.1 Visie  
Op basisschool De Vink geven we onderwijs waarbinnen ieder kind de ruimte krijgt om in zijn 
eigen tempo en op zijn eigen niveau te leren. We zien ieder kind als individu en hebben oog 
voor zijn sterke en zwakke kanten. Zo kan iedereen zich optimaal ontwikkelen.  
 

We springen actief in op nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs, zoals handelings- en 
opbrengstgericht werken en samenwerkend leren. Ook onze digitale schoolborden maken 
het leren leuk en aantrekkelijk. Verder evalueren wij regelmatig onze lesmethoden en 
zorgen dat deze aansluiten bij de leerbehoeften van de kinderen. 
 

We dragen niet alleen kennis over, maar bieden de leerlingen een rijke leeromgeving. Soms 
gaan ze zelf op zoek naar informatie, op de computer bijvoorbeeld of buiten. Daarmee 
prikkelen we hun nieuwsgierigheid en geven we hen inspiratie. De kinderen vormen op hun 
beurt ook een inspiratiebron voor ons. We ontdekken graag wat een kind belangrijk vindt en 
wat hij of zij óns kan leren. 
 

De Vink is ontstaan uit een fusie tussen een katholieke en een openbare school en wij zien 
de christelijke cultuur als basis van onze samenleving. Naast het christendom besteden we 
ook aandacht aan de andere wereldgodsdiensten, humanisme en filosofie. Zo geven we de 
leerlingen bagage mee die hen helpt een wereldburger te zijn. We laten ze de verschillende 
religies ook beleven, met feesten en excursies.  
 

Onze leerlingen vormen een afspiegeling van de verscheidenheid in de samenleving. Wij 
vinden het waardevol dat de kinderen op school in aanraking komen met verschillende 
culturen, waardoor ze van elkaar leren wat er leeft in de maatschappij.  
 

Verdraagzaamheid vinden we erg belangrijk. Iedereen mag zichzelf zijn en we leren de 
kinderen elkaar te accepteren. We hebben respect voor wat de ander anders maakt. Of het 
nu gaat om je geloof, hoe slim je bent of welke kleur haar je hebt.  
 

3.2 Missie  
Basisschool De Vink biedt leerlingen een leeromgeving waarin ze hun eigen talenten kunnen 
ontdekken en ontwikkelen. Kinderen leren hoe ze hun eigen talent in een groep optimaal 
kunnen inzetten en tegelijkertijd leren ze de diversiteit binnen een groep te respecteren. 
Binnen klassikaal onderwijs krijgt ieder kind de ruimte om te ontdekken wat zijn talenten 
zijn. De kinderen worden gestimuleerd op cognitief, sociaal-emotioneel en creatief gebied. 
Hierbij maken wij gebruik van een rijke en uitdagende leeromgeving. De nieuwsgierigheid 
van de kinderen zal groeien in de veilige en diverse leer- en speelomgeving op onze school. 
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4. Analyse en conclusies  
 

4.1 Externe trends  
In de periode 2014-2019 zijn de volgende nieuwe externe ontwikkelingen te verwachten:  
Landelijk:  
● Verplichte opstelling schoolplannen (2018-2022);  

● Invoering passend onderwijs (vanaf 1 augustus 2014);  

● Inspectietoezicht op toenemende kwaliteit scholen;  

● Toename van leerlingen met een eigen ontwikkel- en onderwijsbehoefte; 

● Veel aandacht voor het vergroten van leerkracht -en directievaardigheden ;  
● Vergaande ontwikkeling van digitale leeromgevingen; 
● Beperkte schaalvergroting; 
● Verdergaande professionalisering van het bestuur; 
● Internationalisering. 
 

Markt (ouders en leerlingen):  
● Leerlingendaling door afname jonge kinderen in de buurt;  

● Relatief meer sociale en gedragsproblematiek bij kinderen;  

● Het aantal leerlingen voor wie Nederlands de tweede taal is, neemt toe;  

● Ouders hebben hoge verwachtingen en zijn educatief partner. 
 

4.2 Interne analyse  

Onderwijskundig 

● De school beschikt over een goed zorgsysteem, waaronder het Cito-leerlingvolgsysteem. 
Voor kinderen met een speciale onderwijsbehoefte is een ontwikkelingsperspectief. Er is 
een deskundig ondersteuningsteam, waarvan het team accepteert dat de 
werkzaamheden zich in goede samenwerking uitstrekken tot op schoolniveau.  

● In 2013-2014 is gestart met opbrengstgericht werken voor de vakken technisch lezen, 
spelling en rekenen.  Het werken volgens het direct instructiemodel, is een vaardigheid 
die nog niet alle leerkrachten beheersen. 

● De kwaliteit van het opstellen en evalueren van de (groeps)handelingsplannen behoeft  
aandacht. De plannen kunnen informatiever en concreter. Het is bijvoorbeeld niet altijd 
duidelijk wat de oorzaak is van het geconstateerde probleem (diagnosefase) en op welk 
tijdstip en op welke wijze de leerkracht de zorg gaat evalueren. Vervolgens wordt de 
evaluatie ook niet altijd uitgevoerd en verantwoord. 

● Een deel van de leerkrachten is nog onvoldoende toegerust om kinderen met specifieke 
eigenschappen zoals b.v. hoogbegaafdheid, gedragsproblematiek te begeleiden.        

● De school beschikt over goede, moderne methoden die dekkend zijn voor de    
kerndoelen, met voldoende mogelijkheden tot differentiatie. Ook het vaststellen van 
referentieniveaus is met deze methoden goed  mogelijk. We proberen ons onderwijs en 
inzet van middelen zoveel mogelijk af te stemmen op de niveaus die in de groep 
aanwezig zijn.  

● De verwachte resultaten van de Cito-eindtoets zullen rond het gemiddelde landelijke 
niveau (535) liggen. Onze ambitie is om boven het landelijk gemiddelde te scoren (536-
538) 
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Personeel 

● Het team bestaat grotendeels uit een groep leerkrachten in de leeftijd van 30 - 45 
66,6%), een groep leerkrachten in de leeftijd van 50 - 65 (20,2%) en één leerkracht van 
26 jaar.  

● De taken zijn verdeeld conform de afspraken die zijn neergelegd in  de CAO-PO 
● De gesprekscyclus (functioneringsgesprek-beoordelingsgesprek) is ingericht conform de 

afspraken die zijn neergelegd in de CAO-PO. 

● Op peildatum 1 september 2014  was 20,6%  van de leraren ingeschaald in de LB-schaal 
in het kader van de  functiemix. De rijksoverheid stelt als doel dat per 2014 40% van de 
leraren ingeschaald is in de LB-schaal en  2% in de LC-schaal, of 46% in de LB-schaal, 
waardoor inschaling in de LC-schaal komt te vervallen. 

● Er is nog geen scholingsplan in de vorm van een meerjarenplan. 
 

Financiën  

De financiën op basisschool De Vink zijn op orde. De financiën zullen door eventuele 
leerlingendaling gemonitord blijven worden  
 

Huisvesting 

De school is in een nieuw pand gehuisvest. 

-  Een fris en licht gebouw 

-  Rustige leeromgeving in hoge, lichte klaslokalen 

-  Ruim opgezette multifunctionele gangzones (werken met leerpleinen) 

-  Aantrekkelijk binnenklimaat in een energiezuinig/duurzaam gebouw 

- Meer buitenruimte dan de landelijke norm 

- Aandacht voor verschillende leeftijdsgroepen door gescheiden schoolpleinen voor onder 

   en onderbouw 

-  Excellente voorzieningen voor diverse activiteiten (aula, gebruik van de inpandige  

   gymzaal) 
 

Organisatie 

● Bestuur is een één-pitter, de expertise komt vanuit een kleine groep betrokken ouders 
en is daardoor kwetsbaar.  

● Sinds het schooljaar 2013-2014 wordt de overblijf georganiseerd door een externe 
aanbieder. 

● De schooltijden zijn dusdanig dat tussen de middag 3 kwartier pauze is. Dit leidt ertoe 
dat veel kinderen  overblijven, waardoor de organisatie van het overblijven niet 
eenvoudig is. 
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4.3 SWOT  
Interne ontwikkelingen  
 

Sterk  
● Goed zorgsysteem.  
● Gemengd team op 

leeftijdsgebied.  
● Goede, moderne 

methoden die dekkend 
zijn voor de kerndoelen 
met  differentiatie.  

● Pedagogisch klimaat.  
● Organisatie overblijf door 

externe aanbieder 

● Vastgestelde doorgaande 
lijnen en afspraken 

● Nieuw gebouw  

Zwak 

● Te verwachten 
leerlingendaling.  

● Leerkrachtvaardigheden  
● (differentiatie, kwaliteit   

van  opstellen en 
evalueren  van de 
groepsplannen, 
specialismen  

● Resultaten Cito eindtoets  
● Deel leerkrachten heeft 

onvoldoende bagage voor 
kinderen met specifieke 
eigenschappen.  

● Integraal personeelsbeleid 
(gesprekkencyclus, 
scholing, 
bekwaamheidsdossier, 
taakbeleid, functiemix) 

● Bestuur is een één-pitter. 
● Kleine financiële buffer.  
● Meerjarenplanning t.b.v. 

methoden en hardware.  
● Dure gemiddelde 

personeelslast  
● door leeftijd personeel. 
● Het beeld dat anderen dan 

de schoolbevolking heeft 
van de school  

● Het team van leerkrachten 
is voornamelijk vrouw 
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Externe ontwikkelingen    

Kansen  
● Blijvend toezicht kwaliteit 

scholen.  
● Het aantal leerlingen voor 

wie Nederlands de  
       tweede taal is, neemt    
       toe.  
● Invoeren van Engels voor 

groep 1 t/m 8  
● Invoering passend 

onderwijs.  
● Focussen op trends 

● Nieuwbouwwoonwijk 
naast de school  

 

Aanvallen  
● Bouwen aan groei van de 

Vink.  
● Identiteit is passend in  
● multiculturele 

samenleving.  
● Zorgkwaliteit beter 

uitnutten.  
● Bestrijden van het 

Calimero- imago/gevoel  
 

Verbeteren  
● Samenwerking met 

andere besturen  of 
expertise zoeken.  

● Aandacht voor leraren en 
omgang met 
(gedrags)problemen.  

● Helderheid over werken 
met eigen leerlijnen.  

● Digitale leeromgeving  
 

Bedreigingen  
 

Verdedigen  
● Ervaren leerkrachten 

coachen jonge 
leerkrachten.  

● Kritisch blijven wat 
bijdraagt aan de kwaliteit 
van het onderwijs en wat 
uitbesteed kan worden of 
niet hoeft te gebeuren.  

 

Terugtrekken  

4.4 Maatregelen naar aanleiding van SWOT  
Door een klantvriendelijke (doen wat je zegt en zeggen wat je doet) en laagdrempelige 
houding (korte lijnen) te combineren met goed onderwijs en de goede zorg voor kinderen op 
De Vink beter onder de aandacht te brengen bij  (toekomstige) ouders,kan een lichte groei 
van het leerlingaantal bewerkstelligen.  
Tevens kan door te zoeken naar mogelijke samenwerkingsverbanden met andere 
schoolbesturen of op een andere manier expertise aan ons te binden de marktpositie 
verbeteren, waardoor de kwetsbaarheid afneemt.  
We zullen extra aandacht besteden aan de toenemende verschillen in leerbehoeften bij 
leerlingen met gedragsproblemen en hoogbegaafdheid. Leerkrachten zullen moeten worden 
toegerust om tegemoet te komen aan de groter wordende variëteit in ontwikkel- en 
onderwijsbehoeften van kinderen. Naast schoolafspraken, zal hierop scholing moeten 
plaatsvinden. Een meerjarenplan voor nascholing zal schooljaar 2014-2015 opgesteld 
worden. 
Binnen het integraal personeelsbeleid is in 2013 een duidelijke taakverdeling  gemaakt. De 
ontwikkeling van de medewerkers start met het vaststellen van de ontwikkelpunten n.a.v. 
een 0-meting. Vorderingen hierin zullen als bijdrage toegevoegd worden in het  
bekwaamheidsdossier. De kwaliteit van de leerkrachtvaardigheden zal verder moeten 
worden verbeterd, mede door coaching on the job.  
Op basis van dit schoolplan wordt ieder jaar een jaarplan gemaakt, om te leren en eventueel 
verder bij te sturen. 
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5. Onderwijskundig beleid van de school  
 

5.1 Doelstellingen  
Ons onderwijs is zodanig ingericht dat alle leerlingen een ononderbroken 
ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het richt zich op de emotionele en cognitieve 
ontwikkeling, op de ontwikkeling van de creativiteit, het verwerven van noodzakelijke kennis 
en het verwerven van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. Bij onze 
onderwijsactiviteiten hanteren wij de kerndoelen als te bereiken doelstellingen aan het 
einde van de basisschool.  
 

5.2 Organisatie  
De Vink werkt met jaarklassen. Dat wil zeggen dat de kinderen van ongeveer dezelfde 
leeftijd in groepen bij elkaar geplaatst zijn. In de groepen is ruimte voor differentiatie. Het 
onderwijsaanbod wordt zoveel mogelijk afgestemd op het niveau van het kind (zie 6.1 en 
6.2) Mocht uw kind de reguliere leerstof beheersen dan wordt een compact programma 
geboden, waardoor er ruimte komt voor extra uitdagende stof 

In een zeldzaam geval slaat een leerling een groep over of blijft zitten.(zie 7.10) Beslissingen 
daarover worden altijd na intensief overleg met de ouders genomen. Voorop staat wat voor 
het kind het beste is. We streven ernaar groepen niet groter te laten worden dan 30 
leerlingen. 
 

5.3 Didactisch handelen 

Kinderen ontwikkelen zich allemaal op hun eigen wijze en in hun eigen tempo. Om beter 
tegemoet te komen aan de leerbehoefte van de kinderen werken wij op adaptieve wijze: 
binnen een klas kan op meerdere niveaus worden lesgegeven, we spreken van differentiatie. 
Niet alle kinderen doen hetzelfde: de een heeft meer oefenstof en -tijd nodig en de ander 
kan extra leerstof aan. Het ene kind heeft bijvoorbeeld extra uitleg en begeleiding nodig, 
terwijl een ander na een korte instructie zelfstandig aan het werk kan.  

In het schooljaar 2012-2013 is het team gestart met scholing op het gebied van 
handelingsgericht en opbrengstgericht werken (HGW/OGW). In 2013-2014 zijn wijgaan 
werken met groepsplannen. In 2013-2014 zijn wij gestart met een scholing ‘Essentie van een 
goede leerkracht’, het vervolg vindt plaats in 2014-2015. Komende jaren zal de scholing op 
leerkrachtvaardigheden worden voortgezet.  
 
 

5.3.1. Handelingsgericht werken 

Handelingsgericht werken heeft als doel de kwaliteit van ons onderwijs en de begeleiding 
voor alle leerlingen te verbeteren. De uitgangspunten van handelingsgericht werken zijn 
voor onze school: 
● Onderwijsbehoeften van het kind staan centraal 

Wat heeft een kind nodig om onderwijsdoelen te stellen. 
● Wisselwerking 

De ontwikkeling van een kind vindt altijd plaats in wisselwerking met de omgeving: in 
interactie met zijn/haar ouders, leerkracht en mede leerlingen. Kind en omgeving 
worden voortdurend door elkaar beïnvloed.  
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● Positieve aspecten van groot belang 
Wat kan het kind goed? Wat zijn stimulerende factoren? Wat vindt het kind leuk? Welke 
aanpak helpt? We kijken en luisteren hierbij goed naar het kind. 

● Gericht op constructieve samenwerking 

De samenwerking tussen leerkracht, kind, ouders, interne en externe begeleiders is 
hierbij van groot belang. 

● Doelgericht 
Waar willen we naar toe werken en wat hebben we hiervoor nodig? Wat willen we met 
onze school, ons team, deze groep, deze leerling en deze ouders bereiken? 

● Leerkracht belangrijk 

De leerkracht is verantwoordelijk voor het onderwijs aan zijn leerlingen. De 
leerkrachtvaardigheden krijgen veel aandacht. We werken aan effectieve leertijd, 
effectieve instructie en klassenmanagement zodat het onderwijs zo goed mogelijk 
afgestemd kan worden op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. We streven ernaar 
om vroegtijdig leerlingen te signaleren die extra aandacht nodig hebben, zodat we zoveel 
mogelijk preventief kunnen werken. We kijken hierbij vooruit m.b.v. een groepsplan. 
Welke cruciale leermomenten in de leerlijn komen de komende periode aan bod en 
welke kinderen hebben hierbij extra begeleiding nodig. 

● Systematisch en transparant 
Bij handelingsgericht werken gaat het om planmatig handelen waarbij we volgens een 
vaste cyclus werken. We werken op basis van groepsoverzichten en groepsplannen. We 
verzamelen gegevens over de groep kinderen in een groepsoverzicht, waardoor we 
kunnen bekijken wat ze nodig hebben. Deze onderwijsbehoeften verdelen we zoveel 
mogelijk in 3 groepen. Hier maken we een groepsplan voor. Er wordt een bepaalde 
periode volgens het groepsplan gewerkt en op een bepaald moment vindt er een 
evaluatie plaats, waarna de cyclus weer opnieuw begint. 

 

5.3.2 Opbrengstgericht werken 

Tweemaal per jaar bespreken we de toetsgegevens van het leerlingvolgsysteem, tijdens de 
besprekingen krijgen we zicht op de ontwikkelingen en denken na over de manier waarop 
we de opbrengsten kunnen verhogen en het onderwijs aan de leerlingen kunnen verbeteren. 
Per periode stellen we doelen op waar we naar toe werken. Deze doelen verwerken we in de 
groepsplannen. 
 

5.4 Methoden  
De door ons gebruikte methoden geven richting aan het didactisch handelen van de leraren. 
De gekozen methoden zijn kerndoelen dekkend en de inhoud geeft een betrouwbaar beeld 
van ons onderwijs.  
 

Vakgebied  Lesmethode  

Aanvankelijk lezen  Veilig Leren Lezen 

Technisch lezen Estafette (2013); leeslijn 

Begrijpend/studerend lezen Grip op lezen/nieuwsbegrip 

Schrijven  Schrijftaal/Schrijfdans 

Rekenen  
Wizwijs (groep 1/2) 
Alles Telt (groep 3-8) (2012) 



 

Schoolplan 2015-2019 Basisschool De Vink   16     

Taal/woordenschat 
 

Schatkist (groep 1/2) 
Taal op maat (2010) 

Spelling Spelling op maat (2013) 

Engels  Take it easy 

Geschiedenis  Argus Clou (2013) 

Aardrijkskunde  Land in zicht (2010) 

Natuuronderwijs en techniek Leefwereld  

Verkeer  Wijzer door het verkeer 

Sociaal-emotionele vorming Leefstijl 

Levensbeschouwing Hemel en Aarde 

 

De leerkracht heeft in de creatieve vakken een grote eigen inbreng en wordt ondersteund 
met de methode ‘Moet je doen’. 
Binnen het levensbeschouwelijk onderwijs op De Vink besteden we niet alleen aandacht aan 
het christendom, maar ook aan andere grote religies en is er tijdens het schooljaar naast 
christelijke feestdagen ook aandacht voor o.a. het Islamitisch Suikerfeest. Kinderen van 
groep 4 t/m 8 doen mee aan het project ‘Heilige huisjes’ ze bezoekendiverse soorten 
gebedshuizen, zoals een kerk, moskee of synagoge. Daarnaast wordt gekeken naar de 
mogelijkheid om lessen ‘filosoferen met kinderen’ op De Vink te gaan geven: kijken naar het 
leven en staan in het leven niet op basis van geloof maar op basis van redeneren. In 
schooljaar 2014-2015 zal dit onderdeel uitgewerkt worden. 
 

5.5 De zorg voor leerlingen  
Voor het signaleren van een leerachterstand of leervoorsprong gebruiken we de landelijke 
toetsen van CITO. Voor het volgen van de sociaal emotionele ontwikkeling maken wij 
gebruik van SCOL.  
 

We nemen de volgende toetsen af: 
 

 

Gegevens voor het 
leerlingvolgsysteem 

Groep 

Cito-toets 1/2 3 4 5 6 7 8 

ordenen  x       

ruimte en tijd  x       

taal voor kleuters  x       

3-minuten toets (DMT)        x x x x x x 

AVI  x x x x x x 

begrijpend lezen   x x x x x x 

woordenschat  x x x x x x 

spelling   x x x x x x 

rekenen en wiskunde   x x x x x x 

entreetoets       x  

eindtoets        x 

PRAVOO  x x      

SCOL x x x x x x x 
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Met het leerlingvolgsysteem van Esis zien we de cognitieve ontwikkeling van een leerling 
door de jaren heen op de vier hoofdgebieden: technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en 
rekenen. De scores van de leerling geven informatie over de leerresultaten van t.o.v. het 
landelijk gemiddelde. De landelijke toetsen van CITO worden afgenomen in de maanden 
januari en juni. Daarnaast brengen we met SCOL de sociaal emotionele ontwikkeling in kaart. 
Bij stagnatie in deze ontwikkeling kunnen we gebruik maken van de database van Esis met 
tips voor leerkrachten en ouders. 

 

Naast de CITO-toetsen zijn er methodegebonden toetsen. Kinderen werken enkele weken 
met nieuw aangeboden stof. Op school wordt deze stof verwerkt en geoefend. De toetsen 
laten zien of kinderen de aangeboden stof van de afgelopen periode beheersen. De 
leerkrachten houden de resultaten van de kinderen schriftelijk bij.  
 

Alle toetsgegevens worden besproken door de groepsleerkracht en de intern begeleider. 
Bekeken wordt welke kinderen extra hulp of een aanpassing van het lesprogramma of de 
instructie nodig hebben. Dit wordt vastgelegd in één van de drie groepsplannen die wij per 
genoemd vak(gebied) hebben. De jaargroep wordt op basis van de toetsgegevens per 
vakgebied in drie groepen opgedeeld: minimum, basis of plus. De minimumgroep behoeft 
meer instructie en oefening, de basisgroep volgt over het algemeen de lessen uit de 
methode en de plusgroep krijgt extra stof aangeboden en er is vaak sprake van een verkorte 
instructie. 
 

Bij het oefenen van o.a. technisch lezen en automatiseren van sommen is hulp van thuis 
noodzakelijk, dit wordt ook opgenomen in het groepsplan. Na een vastgestelde periode 
wordt het groepsplan geëvalueerd. Indien blijkt dat een kind, ondanks inzet van school en 
thuis, onvoldoende vooruit gaat, worden de hier onder genoemde stappen gezet. 
Dit proces start bij het door een leerkracht signaleren van een ondersteuningsbehoefte bij 
een leerling en eindigt op het moment dat passend onderwijs voor deze leerling gerealiseerd 
is. 
 

Stap 1 – Signalering door de leerkracht 

Op het moment dat een school aan basisvoorwaarde 3 voldoet, heeft zij leerkrachten die in 
staat zijn om te signaleren wanneer de ontwikkeling van een leerling stagneert binnen de 

basisvoorwaarden van ondersteuningstoewijzing. Op dat moment start de route van 

ondersteuningstoewijzing, op basis van Handelings Gericht Werken in de klas. Uiteraard 
betrekt een leerkracht op dit moment ook de ouders van de betreffende leerling bij het 
proces: zij werken constructief samen om een oplossing te vinden. 
 

Stap 2 – In gesprek met de IB’er 

Op het moment dat de leerkracht handelingsverlegen is, gaat zij in gesprek met de IB’er van 
de school. De IB’er maakt in eerste instantie een gedegen analyse van de situatie (leerkracht 

overstijgend) en geeft vervolgens advies over een mogelijke aanpak. Zij maakt afspraken 
over terugkoppeling en betrekt wederom ouders bij het traject. Tevens is de IB’er 
verantwoordelijk voor professionele dossiervorming. Zij heeft daarmee de rol van 
trajectbegeleider en regievoerder in het arrangeerproces. 
 



 

Schoolplan 2015-2019 Basisschool De Vink   18     

 
 
 

Stap 3 – Ondersteuningsteam en deskundigenadvies 

Indien zowel leerkracht als IB’er (en ouders) handelingsverlegen zijn, roept de IB’er de hulp 
van het Ondersteuningsteam in. Tot dit Ondersteuningsteam behoren, naast leerkracht, 
ouders en IB: 
● de directeur van de school. Deze is eindverantwoordelijk voor het arrangeerproces. 
● de intern begeleider. Deze beschikt over ruime onderwijservaring. Deze werkt voor en 
vanuit de visie van het samenwerkingsverband en kent de onderwijsondersteunings-
mogelijkheden binnen het samenwerkingsverband. Hij beschikt daarnaast over aanzienlijke 
kennis van speciale onderwijsbehoeften en heeft de expertise in huis om tijdig voor 
gespecialiseerde ondersteuningsvragen, het team uit te breiden met de juiste specialisten. 
Zijn rol is die van wegwijzer en architect: hij ondersteunt de school bij het vormgeven en 
vinden van het juiste arrangement. De eventueel daarbij benodigde onderzoeken worden 
uitgevoerd vanuit de middelen van de school – niet door de onderwijsspecialist. 
● de gezinsspecialist (Jeugd- en Gezinswerker). Deze is de evenknie van de 
onderwijsspecialist, maar dan voor de jeugd- en gezinskant (opvoeding). Geeft consultatie en 
advies, denkt mee en versterkt professionals in het onderwijs. Is gericht op eigen kracht van 
kinderen, gezinnen en hun(sociale) omgeving, waaronder nadrukkelijk de school. Weet ‘de 
weg’ in de opvoed- en opgroeiondersteuning en staat in nauw contact met het achterveld 
van aanbieders. Kan uit de voeten met de op school gebezigde handelingsgerichte werkwijze 
en terminologie. 
 

Stap 4a – Arrangement in de basisondersteuning 

De basisondersteuning omvat alle mogelijke arrangementen tot aan een verwijzing naar het 
Gespecialiseerd Onderwijs. Van het budget dat de school voor basisondersteuning 
beschikbaar heeft, organiseert zij het betreffende arrangement. Hierbij maakt zij, indien 
nodig, gebruik van het team van experts dat op het niveau van de kring opereert. Dit team 
van experts bestaat uit deskundigen op diverse vakgebieden die inzetbaar zijn voor de 
uitvoering van daadwerkelijke hulp. Zij worden betrokken op het moment dat duidelijk is 
welke ondersteuning geleverd moet worden . 
 

Stap 4b - Ontwikkelingsperspectief 
Een ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld voor leerlingen die specifieke zorgbehoefte 
hebben. Een ontwikkelingsperspectief mag voor een of meerdere vakgebieden worden 
opgesteld als daar gezien de leerontwikkeling reden toe is. Het kan daarbij zowel gaan om 
leerlingen die in de school als om leerlingen die bovenschools ondersteuning ontvangen. 
Binnen het samenwerkingsverband wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld voor een 
leerling die herhaald onvoldoende profiteert van het basisaanbod in het groepsplan en bij 
wie de achterstand op de groep steeds meer toeneemt. Deze leerling volgt een eigen 
leerlijn. Op basis van de sterke en zwakke kanten van de leerling wordt het 
ontwikkelingsperspectief opgesteld. Ouders worden vanaf het begin betrokken bij het 
ontwikkelingsplan, dat onderdeel is van het ontwikkelingsperspectief. 
 

Stap 4c – Bezwaar 

Indien ouders en school het structureel niet eens worden over de te organiseren 
ondersteuning voor een leerling is het mogelijk om bij het samenwerkingsverband bezwaar 
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aan te tekenen. Hiertoe organiseert het samenwerkingsverband een commissie voor 
bezwaar- en beroep, die een bindende uitspraak kan doen. 
 

Stap 5a – gesprek met voorgenomen GO-school 
Op het moment dat duidelijk is dat aan de ondersteuningsbehoefte van een leerling het best 
tegemoet kan worden gekomen in het Gespecialiseerd Onderwijs, wordt in eerste instantie 
een deskundige van de betreffende (voorgenomen) GO-school uitgenodigd op de school. 
Met deze deskundige worden de mogelijkheden op de school doorgesproken in termen van 
duur en intensiviteit van het arrangement. Daarbij komt aan de orde op welke wijze de GO-
school, met haar specifieke expertise, invulling kan geven aan het benodigde arrangement. 
Gekeken wordt naar de mogelijkheden een arrangement zo flexibel mogelijk vorm te geven 
(bijvoorbeeld een aantal dagdelen plaatsing, in plaats van een volledige lesplek). Tenslotte 
wordt uitgebreid stilgestaan bij het ontwikkelingsperspectief van de leerling, en de 
mogelijkheden die dit 

perspectief op termijn biedt voor terugplaatsing in het regulier onderwijs. 
 

Stap 5b – Afgeven toelaatbaarheidsverklaring (TLV) 
Als stap 5a is afgerond wordt bij de TLV-functionaris van het samenwerkingsverband een 

toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd. Deze functionaris toetst enkel procedureel 
(marginaal) of alle stappen tot aan stap 5b via de afgesproken procedure zijn verlopen. 
 

Stap 6 – Evaluatie 

Een essentieel onderdeel van handelingsgericht werken betreft een cyclische werkwijze. Het 
is daarom van groot belang dat, voordat het arrangement (van klein naar groot) 
daadwerkelijk start, er afspraken worden gemaakt over evaluatie. De evaluatie wordt 
cyclisch ingericht en de opbrengsten worden opgenomen in het leerlingdossier en gebruikt 
als input voor het (eventueel) vormgeven van een ander- of vervolgarrangement, of het 
beoordelen van mogelijke terugplaatsing. Hiernaast is constante evaluatie van alle stappen 
in het proces noodzakelijk om kwaliteit te waarborgen. Vanuit het samenwerkingsverband 
zal voor deze cyclische evaluatie een instrument worden ontwikkeld. Door dit instrument te 
koppelen aan de monitor van het samenwerkingsverband kan het een wezenlijke rol spelen 
in de kwaliteitsontwikkeling op meerdere niveaus (school, wijk, kring, 
samenwerkingsverband). 
 

5.6 Schoolontwikkeling 2014 - 2018  
● Kleutergroepen 
De kleutergroepen zijn homogeen samengesteld. In schooljaar 2014-2015 starten we met 
een groep 2 en een groep 1. Halverwege het schooljaar 2014-2015 wordt er een tweede 
groep 1 opgestart. Allereerst wordt vooral gewerkt aan zelfstandigheid en het functioneren 
in de groep. Ook leren de kinderen opdrachten uitvoeren.  
Er is veel aandacht voor samen spelen, zelfstandigheid en expressie. Zo merken de kinderen 
dat leren leuk is. Hun zelfvertrouwen wordt vergroot door gezamenlijke sociale activiteiten 
en het bereiken van resultaten.  

Bij kleuters is spelen belangrijk. Kinderen leren aldoende, tijdens hun spel. Wij zorgen ervoor 
dat er veel materiaal is waar ze van kunnen leren. In een stimulerende omgeving met 
verschillende hoeken wordt op een speelse manier gewerkt rondom allerlei thema’s waarbij 
verschillende ontwikkelingsgebieden aan bod komen: visuele en auditieve waarneming, 
motorische, sociale, taal- en rekenontwikkeling.  
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Voor motorische activiteiten maken we gebruik van een speellokaal met gymmaterialen die 
op kleuters afgestemd zijn. Daarnaast spelen de kinderen, als het weer het toelaat, dagelijks 
buiten. 
In de onderbouw heeft de taal-, lees- en schrijfontwikkeling van de kinderen onze volle 
aandacht. We werken aan een goede luisterhouding en dagen de kinderen uit om te praten, 
zodat de mondelinge taalontwikkeling wordt gestimuleerd. We gebruiken hierbij o.a. de 
methode “Schatkist”. Hierbij wordt ook veel aandacht besteed aan woordenschat. 
De ontluikende en beginnende geletterdheid bevorderen we door te werken met 
(prenten)boeken, een verteltafel, een lees-letterhoek, een lettermuur en “de letter van de 
week”.  
  
● Basisschool De Vink is een Leefstijlschool en hanteert deze methode als preventieve  
aanpak van de sociaal-emotionele ontwikkeling en vaardigheid van de leerlingen. Om de 
sociaal emotionele ontwikkeling in kaart te brengen is in schooljaar 2013-2014 begonnen 
met het programma SCOL.  
Naast de methode Leefstijl maakt de school voor het groepsvormingsproces gebruik van de 
lessen uit Grip op de Groep. In de vorige schoolplanperiode is het team hiervoor geschoold. 
In specifieke gevallen waarbij de onderlinge verhoudingen in een groep verstoord zijn, biedt 
de school de groep een Kanjertraining aan. Omdat de laatste jaren hier in toenemende mate 
behoefte aan was voor de groepen 5-6, zal er vanaf komend schooljaar preventief in groep 5 
een Kanjertraining plaatsvinden. Ouders worden betrokken bij deze training. 
In het schooljaar 2012-2013 is het pestprotocol herzien en is er als aanvulling een 
gedragsprotocol opgesteld. Uitgangspunt in dit protocol zijn de gedragsregels die vastgelegd 
zijn in een gedicht. 
In het schooljaar 2014-2015 implementeert De Vink het pestpreventieprogramma “Stop-
Loop-Praat”. Dit is een onderdeel uit de methode Positive Behavior Support. 
In het schooljaar 2014-2015 zal de school een leerkracht opleiden tot gedragsspecialist. Deze 
gedragsspecialist zal via co-teaching onze leerkrachten begeleiden en bijscholen in het 
omgaan met storend gedrag. 
 

● In het schooljaar 2012-2013 is het team gestart met scholing op het gebied van 
Handelingsgericht en Opbrengstgericht werken. In 2013-2014 is dit scholingstraject 
voortgezet. Er wordt op school gewerkt met groepsplannen voor rekenen, spelling, 
begrijpend lezen en vanaf schooljaar 2014-2015 ook voor gedrag. In het groepsplan wordt 
het onderwijsaanbod afgestemd op de onderwijsbehoefte van de kinderen. De school werkt 
volgens het principe van het Directe Instructiemodel.  
Komend jaar (2014-2015) maakt  de Vink een volgende stapbinnen het OGW-HGW traject. 
Verwachtingsgesprekken met leerkracht, ouder en kind aan het begin van het schooljaar en 
leerlinggesprekken met kinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben, zoals dyslexie, 
ADHD, faalangst of een ontwikkelingsvoorsprong, moeten ervoor zorgen dat de 
betrokkenheid van ouder, leerkracht en leerling toeneemt en dat we met elkaar werken naar 
eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind. Het team zal via de scholing 
“Essentie van een goede leraar” handvatten krijgen waarmee zij optimaal een bijdrage 
kunnen leveren aan de ontwikkeling van het kind. 
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● Voortgezet Technisch lezen en Begrijpend lezen hebben de afgelopen jaren veel extra 
aandacht gekregen. Naast het tutorlezen en Ralfilezen is er in de groepen 4-5 en 6 de 
technisch Lezen methode Estafette ingevoerd in schooljaar 2013-2014. Komend jaar 
(2014-2015) zal deze methode ook in groep 6 worden ingevoerd. Het team is op het 
gebied van Begrijpend Lezen geschoold en schoolbreed werken we nu met dezelfde 
leesstrategieën en opbouw van de lessen. Vanaf schooljaar 2014-2015 zal er gewerkt 
gaan worden met een nieuwe methode voor Begrijpend Lezen; Grip op lezen. 

 

● In de afgelopen schoolplanperiode nam het aantal leerlingen voor wie Nederlands de 
tweede taal is toe. Uit onze toetsen blijkt dat de scores voor taal en woordenschat bij de            
instromende leerlingen dalen. In de vorige schoolplanperiode zijn de onderbouw-
leerkrachten geschoold op het gebied van NT2. In schooljaar 2013-2014 is dit traject 
verder voortgezet en heeft Onderwijs Advies in combinatie met de logopediste de 
onderbouwleerkrachten begeleid.  

 

● De afgelopen jaren heeft De Vink een aantal methoden vervangen. Schooljaar 2013- 
2014 zijn de onderwijstijden van onderbouw en bovenbouw gelijk getrokken. Dit 
betekent dat er in de onderbouw meer onderwijstijd is. Er is gekozen voor een 
geschiedenismethode vanaf groep 3 en in schooljaar 2014-2015 zal er Engels gegeven 
worden in groep 1 tot en met 8. De Vink streeft ernaar om de komende 
schoolplanperiode vanuit de zienswijze van ‘Meervoudige Intelligentie’ de specifieke 
talenten van een kind te ontwikkelen. Dit gaat dus verder dan puur cognitieve 
vaardigheden. Het onderwijsaanbod is al uitgebreid en wordt de komende jaren nog 
verder uitgebreid. Kinderen krijgen zo de kans om hun talent te ontwikkelen op 
verschillende vakgebieden.  
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6. Communicatie met onze belanghebbenden  
 

6.1 Doelen van al onze communicatie zijn het  
● profileren van onze school en ons onderwijsconcept;  

● informeren van ouders over de functioneren van hun kind in relatie tot onze zorg en 
begeleiding;  

● informeren van belanghebbenden over het reilen en zeilen op onze school om de 
betrokkenheid van de diverse belanghebbenden bij onze school te vergroten;  

● verkrijgen van feedback op ons functioneren.  
 

Op De Vink wordt een goede en open communicatie als belangrijk ervaren en dat zal 
aandachtspunt blijven.  
 

6.2 Communicatie  
Wij vinden een goede en open communicatie belangrijk. We informeren de ouders over het 
functioneren van hun kind door middel van twee rapportavonden. In de derde week van het 
nieuwe schooljaar starten de leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 met de 
verwachtingsgesprekken met ouders en kind samen. Doel van het verwachtingsgesprek is 
het bespreken van de specifieke onderwijsbehoeften van de betreffende leerling en de wijze 
waarop de ouder(s) en leerkracht(en) het komende schooljaar op deze behoeften zullen 
gaan inspelen.   Verder informeren wij de ouders en belanghebbenden over het reilen en 
zeilen op onze school via een tweewekelijkse nieuwsbrief. Uiteraard werkt de communicatie 
twee kanten op en stellen wij het op prijs om feedback op ons functioneren te krijgen.  
Op de website kunt u algemene informatie vinden over school, zoals de schoolafspraken, 
vakantierooster en schoolgids. Tevens heeft elke groep een eigen blog dat door de 
groepsleerkrachten up to date wordt gehouden, hier wordt gemeld wat de groep zoal 
gedaan en geleerd heeft, ook wordt het huiswerk op het blog aangegeven. 
 

6.3 Interne communicatie  
Hoe we met elkaar communiceren wordt mede bepaald door de schoolcultuur en vormt 
daarmee de schoolcultuur. We beschrijven in het communicatieplan de ‘gedragscode 
basisschool de Vink’ voor leerkrachten en stagiairs en onderwijsondersteunend personeel 
afspraken over het (niet) roken op school, het tijdstip van aanwezig zijn, over het omgaan 
met materialen, e.d. Onze gedragscode bevat ook afspraken op het terrein van seksuele 
intimidatie, discriminatie, racisme, pesten, lichamelijk geweld, Arbo zaken en privacy. Deze 
gedragscode heeft tot doel:  
● Het scheppen van een goed pedagogisch klimaat, waarin alle betrokkenen zich prettig en 

veilig voelen;  

● Het bijdragen aan preventie van machtsmisbruik in ruime zin;  

● Het bevorderen en bewaken van veiligheids-, gezondheids- en welzijnsaspecten voor alle 
mensen bij hun werk op school;  

● Het bewaken van de privacy van alle betrokkenen.  
 

We hebben beschreven hoe leerkrachten omgaan met leerlingen, met elkaar en de directie, 
en met ouders. En beschreven we hoe leerlingen omgaan met leerkrachten, met elkaar, met 
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materialen en met problemen. Voor de interne communicatie maken we gebruik van de 
volgende middelen: 
 
Middel  Voor wie  Frequentie  
Teamvergadering  Team leerkrachten.  Eens per drie weken  
Bouwvergadering  Onder- en bovenbouw.  Eens per drie weken  
Studie(mid)dagen  Team leerkrachten.  Driemaal per jaar  
Functioneringsgesprek  Directie met individuele 

leerkracht.  
Eenmaal per jaar  

Beoordelingsgesprek 
 
 
Logboek  

Directie met individuele 
leerkracht 
 
Groepsafspraken per jaar ter 
onderbouwing van de 
groepsoverdracht.  

Eens per 2 jaar 
 
 
Wekelijks  

Groepsoverdracht  Aan volgende leerkracht.  Voor en na de zomervakantie  
 
Informatie (nieuwe) collega’s  Informatiemap, ook voor   

stagiairs.  
Klassenconsultatie  Directie en collega’s.      

Viermaal per jaar                          
  
Bouwcoördinator vergadering Bouwcoördinatoren   Eens per 3 weken 
                 en IB-er vergadering 
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7. Personeelsbeleid  
 

7.1 Algemeen  
Personeelsbeleid binnen de school levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het 
personeel. Het persoonlijk meesterschap en de kwaliteit in handelen van leerkrachten 
dienen bij te dragen aan de ontwikkeling van het vermogen van kinderen om te leren, te 
blijven leren en gemotiveerd te zijn dat te blijven doen, waarbij veel aandacht besteed wordt 
aan het vermogen van kinderen om eigen leerstrategieën voor het gehele leven te 
ontwikkelen.  
 

7.2 Teamsamenstelling1  
Het team van leerkrachten bestond in 2014 uit 17 deeltijd werkende vrouwen, 2 voltijds 
werkende vrouwen, 1 deeltijd werkende man en 1 voltijds werkende man.  
 

Leeftijdscategorie Vrouw Man Totaal 

15 tot 25 jaar 0 0 0 

25 tot 35 jaar 2 1 3 

35 tot 45 jaar 7 0 7 

45 tot 55 jaar 5 1 6 

55 tot 64 jaar 2 0 2 

65+ jaar 0 0 0 

Totaal 16 2 18 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.3 Gesprekkencyclus/scholing 

Tijdens het eerste gesprek van de vastgestelde gesprekkencyclus in 2014, is, op grond van 
een 0-meting, vastgesteld wat de scholingsnoodzaak en –behoefte van de betreffende 
medewerker is. Daarnaast kan gaandeweg de schooljaren scholing nodig blijken te zijn voor 
individuele medewerkers, groepen medewerkers en/of het gehele team. 
 

7.4 Taakbeleid  
In het jaarlijks bijgestelde taakbeleid worden de niet-lesgebonden taken van de leerkrachten 
in uren verdeeld naar rato van hun benoemingsomvang. Voor iedere taak is een aantal uren 

                                                           
1 Peildatum 8 januari 2014 
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afgesproken en bestaat een draaiboek. We maken hiervoor gebruik van het programma 
Taakbeleid van Cupella. 
 

7.5 Begeleiding en coaching 

Leerkrachten mogen rekenen op begeleiding, de noodzaak daarvoor kan o.a. worden 
vastgesteld n.a.v. klassenconsultaties. De directie zal minimaal viermaal per jaareen 
klassenbezoek afleggen in alle groepen.  
A.d.h.v. het functioneringsgesprek en/of beoordelingsgesprek en klassenbezoek kan er 
besloten worden om een bepaalde scholing of coaching te volgen. 
 

Beginnende leerkrachten kunnen op extra begeleiding rekenen, er is een protocol 
begeleiding beginnende leraren. Bovendien is er een informatiemap voor nieuwe 
leerkrachten.  
Het IPB beleid zal de komende vier jaar herzien worden. Zo kunnen wij in blijven spelen op 
de professionalisering van de leerkracht. 
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8. Kwaliteitszorg op De Vink  
 

De Vink wil goed onderwijs geven op de manier die in onze visie en missie is beschreven. 
Daartoe hanteren we een beleid dat er naar streeft de kwaliteit van ons onderwijs 
voortdurend te bewaken en te verbeteren.  
 

In de komende schoolplanperiode gaan we samen met School aan Zet werken aan de 
kwaliteitszorg op de Vink. 
Wanneer de school over een bepaald onderwerp afspraken of beleid maakt, worden deze 
afspraken of beleidsstukken opgenomen in het ABC-boek De Vink. Alle beleidsstukken 
worden minimaal 1 keer per jaar besproken in de bouwvergadering. 
 

Gedurende het schooljaar worden methodeonafhankelijke toetsen afgenomen. De 
resultaten worden door de interne begeleider besproken met de leerkrachten en met de 
directie geëvalueerd. Vergelijking van de scores met die van andere jaren zien we als een 
intern onderzoek, waarop we onderwijskundige activiteiten baseren. In het schooljaar 2013 
zijn we gestart met een technisch leesmethode in de groepen 4 en 5 omdat we 
concludeerden dat naast tutorlezen en Ralfilezen meer leestraining in de klas nodig is.  
In 2014 zal er een tevredenheidsonderzoek plaatsvinden onder ouders, leerkrachten en 
leerlingen. Hiervoor maken we gebruik van Scholen met Succes. De uitslag biedt ons de 
mogelijkheid om concrete zaken te verbeteren.  
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9. Overige beleidsterreinen  
 

9.1 Financieel beleid  
De Stichting Katholiek en Openbaar Onderwijs Noord-Hofland werkt met een door de 
accountant gecontroleerde jaarrekening. Sinds de fusie van 1995 beschikt de stichting over 
een bescheiden eigen vermogen waaruit bijvoorbeeld de ondersteuning door een 
districtscatecheet wordt bekostigd.  
 

In de begroting wordt gewerkt met meerjarenplanningen voor onderwijsleerpakket, 
onderhoud, meubilair en ICT. Met de oprichting van de VVE wordt de onderhoudsplanning 
opgesteld.  
De school sponsoren is onder bepaalde voorwaarden mogelijk en welkom. Die voorwaarden 
staan beschreven in het Convenant Sponsoring. We willen goed afwegen of we de naam van 
De Vink aan een bepaalde organisatie willen verbinden en zo ja, hoe. De motieven van de 
sponsor moeten passen bij de visie van onze school. Kerntaak van de Vink is het verzorgen 
van goed onderwijs. Vorm en inhoud zijn geen middel tot sponsoring. Alles wat er afbreuk 
aan doet ook niet. Sponsoring wordt dus in de medezeggenschapsraad aan de orde gesteld. 
Klachten kunnen worden ingediend bij de Klachtencommissie en de Reclame Code 
Commissie.  
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10. Meerjarenplanning 2012-2016 
 

Op basis van het meerjarenplan 2012-2016 wordt jaarlijks een jaarplan opgesteld. Daarin 
worden deze onderwerpen nader uitgewerkt met concrete doelstellingen en inzet van 
personeel en middelen. Bij de opstelling van een jaarplan zal rekening gehouden worden 
met de resultaten van het voorgaande schooljaar (pdca-cyclus). 
Voor een overzicht veranderingsgebieden in de schoolplanperiode 2014-2018 zie bijlage 
meerjarenplan 2012-2016. 
Onder andere gerealiseerd: 

● Opstellen gedragsprotocol, protocol tegen pesten, protocol hoogbegaafdheid en 
dyslexieprotocol 

● Opzetten van kwaliteitshandboek 
● Implementatie methode technische lezen ‘Estafette’ voor groep 4 en 5 
● Nieuwe methode begrijpend lezen ‘Grip’ 
● Nieuwe methode spelling ‘Taal op maat spelling’ 
● Werken met groepsplannen voor rekenen, spelling en begrijpend lezen 
● Nieuwe methode geschiedenis ‘Argus Clou’ voor groep 3 t/m 8 
● Implementatie schooldoorbrekende creamiddagen 
● Implementatie van het leerlingvolgsysteem voor sociale competentie: SCOL sociale 

competentie observatielijst  
● Start preventieve sociale emotionele training van praktijk Balans 
● Werken met plusgroepen onder begeleiding van een leerkracht 
● Werken met ontwikkelplannen 
● gesprekkencyclus (verwachtings,-rapport,- en eindgesprek) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Goedkeuring schoolplan 2014-2018 
 

Bestuur SKOON   Medezeggenschapsraad  


