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1 Inleiding
1.1 Voorwoord
Om planmatig te werken aan verbetering van ons onderwijs wordt iedere vier jaar een schoolplan opgesteld. Aan het
einde van het schooljaar 2018-2019 is de tijd weer gekomen om terug te blikken op wat we met ons onderwijs hebben
bereikt en om aan te geven wat we in de komende vier jaar willen veranderen om de kwaliteit van ons onderwijs
verder te verbeteren en steeds dichter te komen bij de 'ideale' school die we voor onze leerlingen willen zijn.
Als we onze idealen laten spreken, hoe gaan we er dan voor zorgen om stap voor stap ons onderwijs dichter bij dit
ideaal te brengen. Met dit schoolplan werpen we een blik vooruit. We formuleren ontwikkeldoelen en streefbeelden
die ruimte geven om te veranderen en ook een richting aangeven van de gewenste verandering. Hier is met het hele
team over nagedacht en de plannen die daar voor de komende jaren voor worden gemaakt staan in dit schoolplan
beschreven; de meest concrete volgende stappen leest u in het jaarplan voor het schooljaar 2019-2020. Deze
plannen worden geëvalueerd, zo nodig bijgesteld en verder uitgewerkt in de jaren daarna.
Uit het schoolplan 2019-2023 wordt voor het komende schooljaar 2019-2020 een jaarplan geformuleerd. Gedurende
het lopende schooljaar wordt geëvalueerd in hoeverre de plannen daadwerkelijk worden gerealiseerd en of dit
bijdraagt aan de kwaliteit van ons onderwijs. Op grond van deze evaluatie (vastgelegd in een jaarverslag) worden
vervolgens de jaarplannen voor de volgende schooljaren opgesteld, binnen de kaders van dit schoolplan.
De indeling van het schoolplan 2019-2023 is afgestemd op het strategisch beleidsplan van stichting Prohles en de
thema’s die wij relevant vinden voor onze schoolontwikkeling. Deze thema’s vormen de focus voor onze
kwaliteitszorg. Dit betekent, dat wij de thema’s beschrijven (to plan: wat beloven we?), periodiek beoordelen (to check:
doen we wat we beloven?) en borgen of verbeteren (to act). De thema’s die we onderscheiden komen (deels)
overeen met de standaarden die de inspectie onderscheidt in het toezichtkader 2017.

Schoolplan 2019-2023

5

W. van Veenschool

1.2 Doelen en functie
Ons schoolplan beschrijft, binnen de kaders van het Strategisch beleidsplan van Stichting Prohles, in de eerste plaats
onze kwaliteit aan de hand van onze missie, onze visie en de daaraan gekoppelde doelen.
Op de Willem van Veenschool wordt gewerkt aan kwaliteitsverbetering volgens de PDCA-cyclus (plan-do-check-act);
doelen werden gesteld, plannen gemaakt en er wordt geëvalueerd of de plannen ook verwezenlijkt zijn. Het
schoolplan functioneert hierbij als raamwerk. Door middel van jaarplannen en jaarverslagen wordt dit raamwerk
steeds verder ingekleurd.
Het schoolplan is daardoor een verantwoordingsdocument (wat beloven we?) naar de ouders, het bevoegd gezag en
de overheid, en een planningsdocument voor de komende jaren. Het schoolplan 2019-2023 zal ook op deze manier
ingezet worden.

(overgenomen van https://www.pdcacyclus.nl/verbetermethoden/plan-do-check-act/)
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1.3 Procedures
Dit schoolplan is opgesteld door de directie van de school en na inspraak van het team ter goedkeuring voorgelegd
aan de medezeggenschapsraad.
Het team van de Willem van Veenschool heeft in het schooljaar 2018/2019 de opleiding Pedagogisch Tact gevolgd.
Deze opleiding is door het hele team in juni 2019 afgerond. De opleiding heeft input gegeven voor het herschrijven
van de missie en visie van de school Omdat dit schoolplan in juli 2019 klaar moet zijn is het niet mogelijk om de
vernieuwde missie en visie op te nemen in het schoolplan 2019/2023. De huidige missie en visie vanuit het
schoolplan 2015/2019 worden daarom "tijdelijk" opgenomen in dit schoolplan met daarbij de aantekening dat deze
geheel of gedeeltelijk zullen worden gewijzigd in een nieuwe missie en visie.
Naar aanleiding van dit schoolplan worden de jaarplannen geschreven. De jaarplannen die voortkomen uit
planperiode 2019-2023 worden met het team in een tussen-en eindevaluatie geëvalueerd en met de
medezeggenschapsraad van de school besproken. Tenslotte wordt er aan het einde van ieder schooljaar een
jaarverslag gemaakt naar aanleiding van de eindevaluatie van het jaarplan.

1.4 Verwijzingen
Ons schoolplan beschrijft globaal onze kwaliteit. Voor een meer gedetailleerde onderbouwing wordt waar mogelijk en
noodzakelijk verwezen naar bijlagen. De bijlagen zijn opgenomen in de paragrafen waarbij ze horen.
Bericht voor de Inspectie van het Onderwijs.
Dit is de conceptversie van het schoolplan. De MR moet nog instemmen met dit plan en er moet nog een
mogelijkheid zijn om aanpassingen te doen aan dit concept. Daarom kan dit plan nog niet op definitief gezet worden
in het systeem. Het PDF van dit schoolplan heeft nu dan ook nog geen bijlages. Deze worden alleen aan de
definitieve versie toegevoegd. Daarom zijn alle bijlages van dit schoolplan apart toegevoegd.
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2 Schoolbeschrijving
2.1 Schoolgegevens
Gegevens van de stichting
Naam stichting:

Prohles

Algemeen directeur:

dhr. R.P.R. Venema

Adres + nummer:

Abeelplein 40

Postcode + plaats:

2225 NH Katwijk

Telefoonnummer:

071-4082504

E-mail adres:

info@prohels.nl

Website adres:

www.prohles.nl

Gegevens van de school
Naam school:

Willem van Veenschool

Directeur:

mw. M.Drijfhout

Adres + nummer.:

Huetingstraat 17

Postcode + plaats:

2223 BM Katwijk

Telefoonnummer:

071-4029106

E-mail adres:

directie@willemvanveen.nl

Website adres:

www.willemvanveen.nl

De Willem van Veenschool staat sinds 1964 in de oude dorpskern van Katwijk aan den Rijn en is daarmee een
dorpsschool. De laatste jaren zien we echter dat er steeds vaker ook leerlingen van buiten de dorpskern naar de
Willem van Veenschool komen.

2.2 Kenmerken van het personeel
De directie van de school bestaat uit de directeur en de adjunct- directeur.
1 directeur
1 adjunct-directeur
1 voltijd groepsleerkracht
15 deeltijd groepsleerkrachten
1 vakleerkracht bewegingsonderwijs
2 intern begeleiders
3 onderwijsassistenten
1 conciërge
Van de medewerkers zijn er 22 vrouw en 3 man. Het team bestaat uit leerkrachten, onderwijsassistenten en een
pedagogisch huismeester/conciërge. Deze conciërge is benoemd in de functie van onderwijsassistent, omdat hij ook
leerlingen begeleidt. Alle leerkrachten zijn vakbekwaam. De meeste leerkrachten werken in deeltijd.
De leeftijdsopbouw en functieverdeling wordt weergegeven in onderstaand schema (stand van zaken per 1-5-2019).
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Per 1-5-2019

directie

Ouder dan 60 jaar
Tussen 50 en 60 jaar

OP

OOP

2
2

9

1

Tussen 40 en 50 jaar

2

Tussen 30 en 40 jaar

3

2

Tussen 20 en 30 jaar

3

1

19

4

Jonger dan 20 jaar
Totaal
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2.3 Kenmerken van de leerlingen
Onze school word bezocht door ca. 214 leerlingen. Van deze leerlingen hebben (op het moment van schrijven) 14
leerlingen een gewicht van 0,3 en 1 leerling een gewicht van 1,2.
Het leerlingaantal blijft de laatste jaren stabiel rond het huidige leerlingaantal. Dit is voor de school ook het maximum.
Verder groeien in leerlingaantal is niet gewenst. Wanneer de school stabiel blijft op het huidige aantal leerlingen
kunnen alle processen, het onderwijskundig beleid, personeelsbeleid en financieel beleid ook stabiel doordraaien en
kan de aandacht van de directie naar deze processen gaan en niet naar groei die telkens om aanpassingen aan
gebouw en organisatie zal vragen.

2.4 Kenmerken van de ouders
De leerlingen van onze school komen uit verschillende wijken rondom de school:
het oude dorp
Schutterswei ]
Blekerij
Zanderij (aan de overkant van de N206)
Molenwijk
enkele leerlingen uit Rijnsburg, Valkenburg en Oegstgeest
De laatste jaren zien we een toename van leerlingen uit ‘overige wijken’. Het voedingsgebied van de school wordt
daarmee steeds groter. We ontvangen (enkele) kinderen uit de omringende deelgemeenten Rijnsburg en Valkenburg
en steeds meer kinderen uit de omringende wijken zoals ‘de Koestal’ en ‘Cleyn Duyn’. Ouders zijn blijkbaar bereid om
hun kinderen ‘van ver’ te brengen. Uit het tevredenheidsonderzoek onder ouders (2019) blijkt een hoge waardering
voor de school.

Ruim 40% van de ouders van de leerlingen is MBO opgeleid;
33% heeft een HBO-diploma en
5% van de ouders heeft een universitaire opleiding.
Relatief veel ouders zijn zelfstandig ondernemer met een
eigen bedrijf. Verder zijn veel ouders werkzaam in het
onderwijs, in de zorg of bij politie/beveiliging.
Bij ca. 20 gezinnen is er sprake van gescheiden of
alleenstaande ouders. We zien dit aantal toenemen.
Ouders zijn doorgaans betrokken bij het onderwijs aan hun
kinderen en bereid te helpen bij activiteiten.
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2.5 Sterkte-zwakteanalyse
In het kader van ons nieuwe schoolplan zien we voor de komende vier jaren een aantal kansen (intern en extern) en
bedreigingen (intern en extern) voor wat betreft de school, het personeel en de leerlingen. We willen daarmee
nadrukkelijk rekening houden in ons beleid en onze beleidskeuzen.
STERKE KANTEN SCHOOL

ZWAKKE KANTEN SCHOOL

Hoge waardering thematisch onderwijs door zowel
ouders, leerkrachten als leerlingen

Schoolgebouw past op een aantal punten niet meer bij
het thematisch onderwijs

School staat goed bekend

School kan beter communiceren over
onderwijsvernieuwingen met ouders en leerlingen

Sterke tussenresultaten LVS

Onvoldoende resultaten op de eindtoets

School spant zich in om lesuitval te voorkomen
KANSEN SCHOOL

BEDREIGINGEN SCHOOL

School ontwikkelt visie op toekomstgericht onderwijs en
onderscheidt zich daarmee in Katwijk

Zorg om vervanging langdurig zieke leerkrachten

School staat er financieel sterk voor

Tegenvallende resultaten op de eindtoets zijn een
bedreiging voor de doorontwikkeling

2.6 Risico's
In het kader van ons nieuwe schoolplan zien we voor de komende vier jaren een aantal risico's voor wat betreft de
school, het personeel en de leerlingen. Hieronder beschrijven we de risico's per beleidsterrein en de voorgenomen
maatregelen.
Risicoanalyse
IMPACT

K
A
N
S

Verwaarloosbaar (1)

Minimaal (2)

Gemiddeld (3)

Maximaal (4)

Catastrofaal (5)

Zeer klein (1)

Laag

Laag

Laag

Midden

Midden

Klein (2)

Laag

Laag

Midden

Midden

Midden

Middel (3)

Laag

Midden

Midden

Midden

Hoog

Groot (4)

Midden

Midden

Midden

Hoog

Hoog

Zeer groot (5)

Midden

Midden

Hoog

Hoog

Hoog

Risicoanalyse Onderwijskundig beleid
Omschrijving

Kans

Impact

Te snelle invoering onderwijsvernieuwing

Klein (2)

Gemiddeld (3)

Maatregel: regelmatig evalueren en afstemming door directie

Kosten: 0

Risico
Midden

Risicoanalyse Personeelsbeleid
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Omschrijving

Kans

Impact

Jonge leerkrachten snelle vernieuwing

Klein (2)

Minimaal (2)

Maatregel: monitoring directie

Leerkrachten tekort

Risico
Laag

Kosten: 0

Zeer groot (5)

Catastrofaal (5)

Maatregel: Werving door Prohles, kweekvijver, intensiever

Kosten: eventuele kosten m.b.t. benoemingen in

contact met PABO's

vervangingspool

Hoog

Risicoanalyse Financieel/materieel beleid
Omschrijving

Kans

Impact

Leerkrachten tekort. Door op niet reguliere wijze personeel in dienst te nemen (
uitzendbureau) lopen kosten op.

Zeer
groot (5)

Catastrofaal
(5)

Maatregel: Werving voor Prohlesvijver, intensiever contact met PABO's

Risico

Hoog

Kosten: 0

Risicoanalyse Kwaliteitsbeleid
Omschrijving

Kans

Impact

Langdurige zieke IB-er

Middel (3)

Gemiddeld
(3)

Maatregel: IB-taken worden deels overgenomen door de directie. Het systeemdeel wordt

Risico

Midden

opgepakt door een IB-er uit de stichting voor een dag per week

2.7 Landelijke ontwikkelingen
Landelijk zien wij de volgende ontwikkelingen in het basisonderwijs:
Veel aandacht voor passend onderwijs
Een sterk toenemende aandacht voor de sociale ontwikkeling van leerlingen
Ouders als partners van de school
Aandacht voor 21st century skills: accent op vaardigheden (brede ontwikkeling).
Inzet ICT in het lesprogramma
De rol van de leraar komt steeds centraler te staan
Scholing en benutting van de professionele ruimte door de leraren
Ontwikkelingen met betrekking tot excellente scholen
Ontwikkelingen ten aanzien van de verantwoording van kengetallen (Venster PO, Scholen op de kaart)
Aandacht voor Wetenschap & Technologie
Het uitgangspunt van de ontwikkelingen en vernieuwingen van het
onderwijs op de Willem van Veenschool is de uitspraak die het team
heeft gedaan in het Schoolwaardenkompas om zich te willen
ontwikkelen van leerstofgericht onderwijs naar meer kindgericht
onderwijs. Van "boven" de leerling naar meer naast het kind. (zie
document Schoolwaardenkaart) De school maakt op basis van deze
richting van veranderen eigen keuzes die passen bij de gewenste
ontwikkeling van de school.
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Bijlagen
1. Schoolwaardenkaart

2.8 Prohles
De voormalige PCOK- (Protestants Christelijk Onderwijs Katwijk) en HSK-scholen ( Hervormde Scholen Katwijk) zijn
sinds januari 2018 opgegaan in één stichting met de naam Prohles. De Willem van Veenschool behoorde tot stichting
PCOK.
Door de nieuwe stichting Prohles is een koersnotitie geschreven. In deze notitie wordt beschreven hoe het onderwijs
in de nabije toekomst eruit zal zien in deze nieuwe stichting. Wij ervaren deze koersnotitie als passend bij de door
onze school gewenste richting van verandering. De koersnotitie van Prohles is als bijlage toegevoegd.

Bijlagen
1. Koersnotitie Prohles
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3 Grote ontwikkeldoelen
3.1 Grote ontwikkeldoelen
Voor de komende vier jaar hebben we drie grote ontwikkeldoelen vastgesteld. Deze ontwikkeldoelen vormen de focus
voor ons handelen in de jaren 2019-2023.
Deze ontwikkeldoelen passen bij de uitspraken die individuele teamleden hebben gedaan bij het invullen van het
Schoolwaardenkompas. De uitkomsten hiervan geven aan dat we ons als school willen ontwikkelen naar meer
kindgericht onderwijs. Er mag meer ruimte zijn voor de stem van het kind. Hoe deze gewenste richting van
verandering ons onderwijs concreet gaat veranderen zal gedurende het proces steeds duidelijker worden. Zoals in de
inleiding van dit schoolplan beschreven, hebben alle geledingen in dit proces een stem en een eigen
verantwoordelijkheid
Onze ontwikkeldoelen zijn:
In 2020 heeft de school een vernieuwde missie en visie, mogelijk gebaseerd op anekdotische verhalen.
Vanaf 2020 is het pedagogisch klimaat op de Willem van Veenschool gebaseerd op de drie psychologische
basisbehoeftes relatie, competentie en autonomie.
In 2023 is het onderwijs op de Willem van Veenschool verschoven van lesstofgericht onderwijs naar meer
kindgericht onderwijs. Van "boven" de leerling naar "naast" het kind. Kinderen krijgen meer inzicht in en
autonomie over hun eigen leerproces.
Deze grote ontwikkeldoelen worden in de volgende paragrafen vertaald in "streefbeelden". Deze streefbeelden zijn
ruim geformuleerd maar geven aan hoe we de ontwikkeldoelen willen vormgeven.
Streefbeelden
1.

Streefbeeld: In 2023 heeft het thematisch onderwijs een nog grotere rol in ons onderwijs en komt deze aanpak
ook terug binnen de basisvaardigheden.

2.

Streefbeeld: In 2023 kennen leerlingen de doelen die gehaald moeten worden op het gebied van taal en
rekenen en zijn ze steeds meer in staat om daarbij eigen doelen te stellen. Leerlingen zijn meer autonoom in
de verwerking van de stof.

3.

Streefbeeld: In 2023 voeren leerkrachten met leerlingen het gesprek over de doelen die gehaald moeten
worden en zijn leerlingen gewend om feedback te ontvangen.

4.

Streefbeeld: In 2023 worden er gesprekken gevoerd tussen de leerling, leerkracht en ouders over het onderwijs
aan de desbetreffende leerling.

5.

Streefbeeld: In 2023 heeft de school onderzocht of er voor rekenen en spelling nog methodes nodig zijn of dat
dit met behulp van ICT kan.

6.

Streefbeeld: In 2023 heeft de school onderzocht of de huidige gesprekkencyclus met ouders nog bruikbaar is
of dat deze aangepast moet worden vanwege bovenstaande streefbeelden.

7.

Streefbeeld: In 2023 is duidelijk of er aanpassingen gedaan moeten worden aan het schoolgebouw om te
passen bij ons huidige onderwijs.

8.

Streefbeeld: In 2023 is de doorgaande leerlijn voor alle leerlingen vloeiend. Met name bij de overgang van
groep 2 naar groep 3 is het verschil in onderwijsvorm minder groot.

9.

Streefbeeld: In 2021 heeft de school een leerlingenraad.

3.2 Streefbeeld thematisch onderwijs.
Streefbeeld 1: In 2023 heeft de thematische aanpak een nog grotere rol in ons onderwijs en komt deze aanpak ook
terug binnen de basisvaardigheden.
Vanaf 2015 is de school gaan werken met een thematische aanpak waarin de zaakvakken biologie, aardrijkskunde,
geschiedenis, maar ook burgerschap en onderzoekend leren geïntegreerd worden aangeboden. Hiervoor gebruikt de
school de methode "Samen op Aarde" van de DaVinci academie. Omdat de vakgebieden in samenhang aan de orde
komen is het aanbod rijk. Creatieve vaardigheden, mondelinge taalvaardigheden, leren presenteren en samenwerken
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komen binnen de themalessen nadrukkelijk aan de orde. Door excursies worden de thema's door kinderen beleefd.
In september 2016 heeft de school na een inspectiebezoek het advies gekregen om het aanbod voor de
basisvaardigheden meer te laten passen bij de thematische aanpak. De school pakt deze uitdaging graag op. In de
afgelopen jaren heeft een aantal leerkrachten aanpakken ontwikkeld om ook bij het aanleren van de
basisvaardigheden het rijke leren te versterken (met meer nadruk op handelingservaring en het "beleven" van het
aanbod) en kinderen meer te betrekken en(in)zicht te geven bij het behalen van leerdoelen.
In de komende jaren wil de school nagaan of het aanleren van de basisvaardigheden meer kan worden opgenomen in
het leren binnen thema's. In het schooljaar 2019/2020 vindt er een scholing plaats voor de leerkrachten van de
groepen 1/2 en 3 over een betere aansluiting wat betreft onderwijs en aanpak bij de overgang van groep 2 naar groep
3. Er wordt daarbij ingezet op spelend en onderzoekend leren aan de hand van thema's in zowel de kleutergroepen
als groep 3. Voor de leerkrachten van de groepen 4 t/m 8 vindt er in datzelfde jaar een scholing plaats over
betekenisvoller taalonderwijs. Hierbij krijgen leerkrachten meer inzicht in de leerlijnen van de taaldomeinen en weten
zij hoe het werken aan taaldoelen ingepast kan worden in het thematisch onderwijs van Samen op Aarde. De
taalmethode hoeft hierbij niet losgelaten te worden maar kan als leidraad gebruikt worden. De school gaat hierin een
samenwerking aan met taal- en zaakvakdeskundigen van SLO als ontwikkelschool.

3.3 Streefbeeld werken met doelen
Streefbeeld 2: In 2023 kennen leerlingen de doelen die gehaald moeten worden op het gebied van taal en rekenen en
zijn ze steeds meer in staat om daarbij eigen doelen te stellen. Leerlingen zijn meer autonoom in de verwerking van
de stof.
Streefbeeld 3: In 2023 voeren leerkrachten met leerlingen het gesprek over de doelen die gehaald moeten worden en
zijn leerlingen gewend om feedback te ontvangen.
Streefbeeld 5: In 2023 heeft de school onderzocht of er voor rekenen en spelling nog methodes nodig zijn of dat dit
met behulp van ICT en zelf ontwikkelde materialen kan.
Twee groepen in de school werken inmiddels wat betreft het rekenonderwijs vanuit doelen. De doelen worden per
taak geanalyseerd en op een rijtje gezet. De eindtoets van iedere taak wordt vooraf afgenomen om na te gaan welke
leerling welk doel beheerst en voor welk doel de leerling onderwijs en instructie nodig heeft. De leerkrachten maken
leerlingen bewust van wat zij al kunnen en kennen en op welk gebied zij instructie nodig hebben. Voor doelen die al
gehaald zijn hebben leerlingen geen instructie nodig en kunnen zij verder in de stof.
Binnen de school is een proefperiode gewerkt met de ICT methode Snappet, een adaptieve methode die zich aanpast
aan het niveau van de leerling. Deze methode heeft de school niet in gebruik genomen omdat binnen deze aanpak te
veel nadruk ligt op het resultaat en niet op het proces. Daarom is er vanaf mei 2019 in groep 5 voor een proefperiode
gewerkt met de adaptieve software van Gynzy om na te gaan of deze aanpak meer gericht is op het proces. We zijn
enthousiast over de mogelijkheden die Gynzy biedt om leerlingen inzicht te geven in leerdoelen en de manier waarop
kinderen hieraan kunnen werken.In het schooljaar 2019-2020 wordt het werken met Gynzy gecontinueerd in groep 5
en 6 en zal deze aanpak verder worden verfijnd.
Het doel is uiteindelijk om leerlingen bewust te maken van de (tussen)doelen die zij voor de verschillende
vakgebieden moeten halen en de wijze waarop zij dit kunnen doen. Leerkrachten gaan regelmatig het gesprek met
kinderen aan over de doelen waaraan gewerkt wordt en de wijze waarop ze dit het beste kunnen doen. Leerlingen
krijgen feedback van hun leerkracht en kunnen hiermee verder.
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3.4 Streefbeelden gesprekkencyclus
Streefbeeld 4: In 2023 worden er gesprekken gevoerd tussen de leerling, leerkracht en ouders over het onderwijs
aan de betreffende leerling.
Streefbeeld 6: In 2023 heeft de school onderzocht of de huidige gesprekkencyclus met ouders nog bruikbaar is of dat
deze aangepast moet worden om bovenstaande streefbeelden.
Door de veranderingen in het onderwijs op de Willem van Veenschool moet er gekeken worden of de huidige
gesprekkencyclus met ouders nog past. Wanneer leerkrachten met de leerlingen het onderwijs, het behalen van
doelen en de wijze waarop doelen gehaald kunnen worden bespreken, past dan de huidige gesprekkencyclus met
ouders daar nog bij? Deze cyclus bestaat uit het kindgesprek, in november inloopgesprek, het rapportgesprek en
andere gesprekken wanneer nodig. Bij al deze gesprekken zijn leerlingen niet betrokken. De leerkrachten van groep 8
zijn al wel begonnen met het voeren van gesprekken met ouders en kind over de overstap naar het voortgezet
onderwijs.
Is er door een andere manier van werken een andere gesprekkencylus met ouders ( en leerlingen) nodig?
Naast het aanpassen van de inhoud en de vorm van de gesprekken zal ook de wijze van rapporteren bekeken
moeten worden.

3.5 Streefbeeld schoolgebouw
Streefbeeld 7: In 2023 is duidelijk of er aanpassingen gedaan moeten worden aan het schoolgebouw om te passen bij
ons huidige onderwijs.
Uit onderzoek naar de functionaliteit van het schoolgebouw is gebleken dat dit nog redelijk passend is. Een aantal
aanpassingen zijn wellicht wel nodig.
Uit het tevredenheidsonderzoek onder leerkrachten blijkt dat leerkrachten vinden dat er aanpassingen nodig zijn aan
het schoolgebouw om te passen bij het huidige onderwijs.
Er is een plan gemaakt om op het schoolterrein een werkplaats/plantenkas te realiseren die gebruikt kan worden als
extra werkruimte voor projecten die passen bij de thema's maar lastig uit te voeren zijn in een klaslokaal. Daarnaast
kan deze werkplaats/plantenkas ook gebruikt worden voor het tuinonderwijs. De eerste tekeningen zijn aan
Gemeente Katwijk voorgelegd.
In de komende jaren wil de school onderzoeken welke aanpassingen er (verder) gedaan zouden moeten worden.
Op initiatief van Stichting Prohles is een huisvestingsonderzoek uitgevoerd om te beoordelen in hoeverre de
schoolgebouwen nog passend zijn voor het onderwijs dat in de komende jaren zal worden gegeven. De rapportage
voor de Willem van Veenschool vindt u in de bijlage.
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Bijlagen
1. onderzoek huisvesting Willem van Veenschool

3.6 Streefbeeld leerlingenraad
Streefbeeld 9: In 2021 heeft de school een leerlingenraad.
Uit de leerlingsvragenlijst blijkt dat er bij de leerlingen behoefte is aan een leerlingenraad. De school beaamt dit en
vindt dit ook passend bij de onderwijsvernieuwingen. De school zal onderzoeken hoe een leerlingenraad
samengesteld kan worden en kan functioneren binnen de school.

3.7 Streefbeeld doorgaande leerlijn.
Streefbeeld 8 In 2023 is de doorgaande leerlijn voor alle leerlingen vloeiend. Met name bij de overgang van groep 2
naar groep 3 is het verschil in onderwijsvorm minder groot.
Binnen de school zijn er maatregelen genomen om de leerlijnen binnen de verschillende vakgebieden zo vloeiend
mogelijk te laten verlopen voor iedere leerling. Bijvoorbeeld het doorschuiven bij rekenen, de verschillende
startpunten die leerlingen hebben bij het technisch leesonderwijs met Estafette en bij begrijpend lezen.
Toch zouden overgangen tussen groepsstof, lesstof en onderwijsvormen nog vloeiender kunnen verlopen. Met name
de overgang van groep 2 naar groep 3 is nog steeds groot. In de komende jaren stellen we ons tot doel om de
overgang van het kleuteronderwijs naar het onderwijs in groep 3 te verkleinen door bijvoorbeeld meer thematisch te
gaan werken in groep 3 en spelend leren in hoeken in groep 3 toe te gaan passen.
Daarnaast zou het werken vanuit leerlijnen een mogelijkheid kunnen zijn om het leerstofjaarklassensysteem te
doorbreken.
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4 Onderwijskundig beleid
4.1 De missie en visie van de school
In deze paragraaf beschrijven wij wie we als school zijn en welke doelen we nastreven bij het geven van onderwijs en
in de omgang met de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd.
De Willem van Veenschool is een Protestants christelijke basisschool in de oude dorpskern van Katwijk aan den Rijn.
De school wordt omringd door een inspirerende tuin en een schoolplein met veel speelruimte en aandacht voor
groenbeleving. De centrale hal van ons schoolgebouw onderstreept het open karakter van de school.
Missie (waar staan we voor)
Wij zijn een christelijke basisschool en zien elk kind als een uniek mens, door God geschapen. Wij geven in ons
onderwijs kinderen gereedschap mee (kennis en vaardigheden) die zij nodig hebben om uit te groeien tot een mens
die stevig in het leven staat. We weten ons samen met de ouders verantwoordelijk voor hun welzijn op school. We
bieden een omgeving van rust, veiligheid en plezier waar kinderen gerespecteerd en gewaardeerd worden.
Visie (hoe zien we dat)
Wij zien elk kind als een uniek mens. Dit komt tot uiting in de manier waarop wij op school met elkaar omgaan: met
aandacht, zorg en respect voor elkaar. Wij vertellen verhalen uit de Bijbel, zingen gevarieerde liederen rond de Bijbel
en houden gesprekken met de kinderen.
Het jaar door hebben we christelijke vieringen.
Het welbevinden van een kind op school is van groot belang voor een optimale ontwikkeling. Een goede
communicatie en verstandhouding tussen school en gezin is hierbij noodzakelijk. De school spant zich in voor ouders
bereikbaar te zijn en communiceert zaken met betrekking tot het kind direct met de ouders. Van ouders vragen wij om
ook de school te informeren over dingen die het welzijn van het kind in de weg zouden kunnen staan, zodat de school
daar rekening mee kan houden of maatregelen kan nemen die het kind ten goede komen.
Wij bieden een school/leeromgeving waarin de kinderen worden uitgedaagd tot leren. In ons onderwijsaanbod houden
we rekening met het ontwikkelingsniveau van de kinderen en de daaruit voortvloeiende onderwijsbehoefte. Waar
mogelijk wordt de leerstof op een andere manier aangeboden of wordt de leerstof aangepast. Dit geldt voor zowel
kinderen die moeite hebben met de leerstof als voor kinderen die een voorsprong hebben op leerstofonderdelen.
Naarmate kinderen ouder worden doen we een steeds groter beroep op hun zelfstandigheid. Wij stimuleren de
kinderen te ontdekken wat zij zelf al kunnen en hun kennis en vaardigheden verder uit te breiden.
Naast het overdragen van kennis, leren we kinderen hoe ze zelf informatie kunnen vinden en deze kunnen
toepassen. Digitale middelen worden in het onderwijs ingezet als oefeninstrument en als kennis- en
communicatiemiddel.
Wij kiezen voor lesmethodes die zich laten aanpassen aan het niveau van het kind. Daarnaast moet een methode niet
in tegenspraak zijn met de identiteit van de school.
Wij gebruiken moderne onderwijsmethoden en leermiddelen en passen werkvormen toe die ruimte bieden aan
diverse samenwerkingsvormen en leerstijlen van kinderen. Zaakvakken worden in samenhang aangeboden binnen
thema’s. Wij willen de doorgaande lijn in de leerstof waarborgen. Gedurende de gehele schoolloopbaan worden de
vorderingen van de kinderen vastgelegd aan de hand van toetsen en observaties. Waar nodig neemt de school
maatregelen om de ontwikkeling te bevorderen.
Het sociaal-emotioneel gedrag wordt geobserveerd en vastgelegd, zowel op individueel niveau als op groepsniveau.
Door middel van duidelijke regels en afspraken, leer- en kringgesprekken werken wij aan sociale bewustwording.
Sociale bewustwording draagt bij tot een positief beeld van de ander, maar ook tot een positief zelfbeeld.
Het stimuleren van de creatieve ontwikkeling komt tot zijn recht binnen de thematische aanpak die we in alle groepen
hanteren. De school neemt deel aan het programma van Kunstmenu, waarin allerlei kunstuitingen zoals dans,
theater, literatuur, film en muziek aan bod komen. Vooral tijdens feesten en projecten worden de kinderen uitgedaagd
zich te presenteren in zang, dans en toneel.
De school wordt omgeven door een inspirerende tuin met een grote variatie aan beplanting. Hierdoor laten we ieder
seizoen tot zijn recht komen. Het onderhoud van de tuin wordt door de school zelf verzorgd. De tuin biedt veel
gelegenheid tot spelen, kijken en verwonderen. Tijdens natuuronderwijs en expressievakken maken wij hier
regelmatig gebruik van.
De kleuters hebben een apart stukje van de schooltuin. Hier gaan de kinderen uit groep 1 zelf aan de slag met
planten en zaaien. Op deze manier leren we kinderen al jong oog te hebben voor de natuur.
De school beschikt over twee nieuw ingerichte speelpleinen die in elkaar overlopen. Ieder plein heeft een eigen
toegang en eigen karakter. Het onderbouwplein ligt beschut achter het schoolgebouw en biedt ruime
speelmogelijkheden met een accent op groenbeleving.
Het bovenbouwplein ligt aan de zijkant van de school en biedt naast veel ruimte voor ren- en tikspelen ook beschutte
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zitplekken. Ook hier is het ervaren van de groene omgeving van belang. Tijdens het buitenspelen is er toezicht van de
eigen leerkracht.
De centrale hal onderstreept het open karakter van de school. Het is een ontmoetingsplek voor ouders, leerkrachten
en leerlingen. De hal wordt veelvuldig gebruikt als extra speel- en werkruimte. Het podium wordt gebruikt tijdens
vieringen en voorstellingen. De grootte van de hal staat het toe dit met alle kinderen van de school te doen.
Onze primaire taak is het bieden van goed onderwijs is. “Je bent op school om te leren!” We willen resultaten zien van
onze inspanningen en zoeken naar de meest effectieve werkvormen om deze resultaten te kunnen behalen.
Om tot leren te komen moet naast kwalitatief goed onderwijs worden voldaan aan onderstaande voorwaarden;
een kind voelt zich veilig op school,
een kind weet zich gewaardeerd en gerespecteerd
een kind gaat met plezier naar school.
De bovenstaande kernwaarden zijn door het schoolteam gekozen als passend bij onze kijk op ons pedagogisch en
onderwijskundig klimaat. Ze zijn voor ons gevisualiseerd op een mooie poster.
Kinderen worden aangesproken op hun gedrag, gerelateerd aan deze kernwaarden.
Onze benadering is daarbij positief. We benoemen en benadrukken zoveel mogelijk het gewenste gedrag, in plaats
van het afkeuren van negatief gedrag.

Bijstelling missie en visie
In het schooljaar 2018/2019 heeft het team
gezamenlijk de opleiding Pedagogisch Tact
gevolgd. Daarnaast heeft het team het
schoolwaardenkompas (zie bijlage) ingevuld.
Daarin wordt door een groot deel van het team
aangegeven dat de wens is te ontwikkelen van
lesstof-gestuurd onderwijs naar meer
kindgericht onderwijs, van boven het kind naar
naast het kind. Dit zou invloed kunnen hebben
op het vaststellen van de missie en visie van de
school. De opleiding Pedagogisch Tact is door
het team eind 2019 afgerond. Omdat dit
schoolplan in juli klaar moet zijn is het niet
mogelijk om de nieuwe missie en visie op te
nemen in het schoolplan 2019/2023. De oude
missie en visie vanuit het schoolplan
2015/2019 worden daarom "tijdelijk"
opgenomen in dit schoolplan met daarbij de
aantekening dat deze geheel of gedeeltelijk
zullen wijzigen in een nieuwe missie en visie.
Het ontwikkelen van een nieuwe missie en
visie staat als ontwikkeldoel beschreven bij de
grote ontwikkeldoelen.
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4.2 Levensbeschouwelijke identiteit
De school is niet alleen in naam christelijk maar wil dit ook zichtbaar en merkbaar zijn. De leerkrachten die op de
Willem van Veenschool werken hebben bewust gekozen om op een school met een Protestants christelijke identiteit
les te geven. Zij werken vanuit de normen en waarden die daarbij passen.
Er worden in de klas verhalen verteld uit de Bijbel en liedjes aangeleerd die hiermee te maken hebben. Door het
vertellen van verhalen uit de Bijbel willen we de kinderen kennis laten maken met wie God is en wat zijn Zoon Jezus
voor ons heeft gedaan. We willen de kinderen leren wat genade en vergeving betekenen en hoe waardevol we zijn in
Gods ogen. We mogen de kinderen het besef bijbrengen dat God dicht bij wil zijn. We bidden en danken en zingen
voor God.
In de dagelijkse omgang met onze leerlingen en elkaar willen we proberen om naar het voorbeeld van Jezus met
elkaar om te gaan. De basisbegrippen van onze identiteit hebben we vertaald in kernwaarden.
In het schooljaar 2018/2019 heeft het hele team van de Willem van Veenschool de opleiding Pedagogisch Tact
gevolgd. Dit is een intensieve opleiding waarbij leerkrachten leren vanuit hun eigen biografie te kijken naar kinderen
vanuit de psychologische basisbehoefte:
relatie
competentie
autonomie
Deze basisbegrippen passen bij de identiteit van de school en de overtuiging dat Jezus graag een relatie met ons wil
aangaan maar dat wij als mensen ook met elkaar een relatie aangaan. Heb uw naaste lief! Dat wij onze talenten niet
begraven maar gebruiken en dat wij vrij zijn in de keuzes die wij maken.
Vanuit onze eigen levensovertuiging heten we een ieder welkom bij ons op school.
In de Samen op aarde-thema's wordt expliciet aandacht besteed aan geestelijke stromingen en andere
godsdiensten.
We besteden gericht aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling (waarbij het accent ligt op omgaan met
jezelf, de ander en de omgeving).
We besteden gericht aandacht aan actief burgerschap en sociale cohesie.

4.3 Sociale en maatschappelijke ontwikkeling
Onze school besteedt structureel en systematisch aandacht aan de sociale en maatschappelijke ontwikkeling van de
leerlingen. We doen dit omdat we onze kinderen willen (helpen) opvoeden tot verantwoordelijke en duurzame
burgers.
Leerlingen moeten leren goed voor zichzelf te zorgen en goed om te gaan met de mensen en de wereld om hen heen
(dichtbij en verder weg). De ontwikkeling van de groep en de individuele leerlingen wordt tijdens de groeps(leerling)
bespreking besproken (leerkracht en IB’er). In deze gesprekken worden ook mogelijke aanpakken voor een groep of
voor een individuele leerling besproken.
De school gebruikt de Kanjertraining om kinderen bekend te maken met groepsdynamiek en de rol die ieder kind
heeft in de groep. Leerkrachten observeren leerlingen a.d.v. ZIEN uit het observatiesysteem voor de sociaal
emotionele ontwikkeling van Parnassys. Leerlingen van groep 5 t/m 8 vullen jaarlijks de leerlingvragenlijst van ZIEN
uit Parnassys in.
Daarnaast heeft het team van de Willem van Veenschool in het schooljaar 2018/2019 het scholingstraject
Pedagogisch Tact gevolgd. Tijdens deze opleiding heeft het team stilgestaan bij de psychologische basisbehoeften
relatie, autonomie en competentie. Het is voor de leermotivatie van kinderen van belang dat aan deze behoeften
tegemoet gekomen wordt door de leerkracht(en).
Zin in leren ontstaat wanneer kinderen zich gewaardeerd voelen in hun relatie tot de leerkracht en klasgenootjes,
wanneer ze het gevoel hebben zelf iets in hebben te brengen in hun leerproces en dat het ook lukt om dingen te leren
en dat er voldoende wordt uitgedaagd.
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Het scholingstraject Pedagogisch Tact heeft ons opnieuw stil laten staan bij het belang van een goede relatie met
onze leerlingen. Op basis van een relatie waarin een kind zich veilig weet en ervaart dat het zichzelf mag zijn,
ontstaat er ruimte voor autonomie. Kinderen leren zelf keuzes maken en leren daar de verantwoordelijkheid voor te
nemen. Dit gaat met vallen en opstaan en leerkrachten begeleiden kinderen hierbij. Leerkrachten hebben het traject
Pedagogisch Tact ervaren als bijzonder waardevol, omdat hierin het perspectief van zowel het kind als de leerkracht
als uitgangspunt voor het leren wordt genomen.
De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:
Onze school besteedt structureel en systematisch aandacht aan de sociale en maatschappelijke ontwikkeling
van de leerlingen
Onze school beschikt over een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling
Onze school beschikt over een LVS voor sociaal-emotionele ontwikkeling

4.4 Actief Burgerschap en Sociale Cohesie
In onze Missie en Visie en de visie op Godsdienstonderwijs staan belangrijke uitgangspunten beschreven voor Actief
Burgerschap. Een aantal lessen voor alle groepen in onze methode voor Godsdienstonderwijs “Kind op maandag”
verwijzen direct naar doelen voor Actief Burgerschap.
Tijdens de lessen van de Kanjertraining wordt dieper ingegaan op wenselijk positief gedrag, normen en waarden.
Binnen de thematische aanpak van DaVinci/Samen op Aarde wordt uitgebreid aandacht besteed aan actief
burgerschap en respect voor andere culturen.

4.5 Leerstofaanbod
Onze school richt zich op de cognitieve, sociale en brede ontwikkeling van de leerlingen. Daartoe bieden we een
passend aanbod aan dat dekkend is voor de kerndoelen en de referentieniveaus taal en rekenen.
Ons aanbod is evenwichtig verdeeld over de leerjaren, sluit aan bij de kenmerken van onze leerlingen en bereidt hen
voor op het vervolgonderwijs.
Onze school biedt een onderwijsaanbod dat past bij de wettelijke voorschriften. In het kader van eigen opdrachten
bieden wij thematisch onderwijs aan en projecten als schaken, jong ondernemen en Young Engineers.
Beoordeling
Het leerstofaanbod wordt door ouders en leerkrachten met een voldoende beoordeeld. Vanuit de zelfevaluatie,
ingevuld door de directie wordt het lesstofaanbod beoordeeld met goed.
Omschrijving

Resultaat

Zelfevaluatie - Aanbod (OP1)

3,36

leerkrachtenlijst 2019 - Aanbod

3,3

tevredenheidsonderzoek ouders 2019 - Aanbod

3,28

4.6 Vakken, methodes en toetsinstrumenten
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vakgebied

naam methode

1

2

3

4

5

6

7

8

Godsdienstige
vorming

Kind op Maandag

X X X X X X X X abonnement
vorm

Creatieve en
muzikale vorming

Binnen thematische methode Samen op Aarde
m.b.v. de muziekschool Katwijk

X X X X X X X X wordt
regelmatig
bijgesteld

Rekenen

Alles Telt versie 2

Rekenen

Gecijferd bewustzijn ( toegepast als aanvullend
op Leerlijnen Jonge Kind)

Rekenen

Gynzy (invoertraject m.i.v. 2019-2020)

Schrijven

Pennenstreken

Schrijven

Schrijfatelier

Taal

Taal actief versie 4

Taal/Lezen incl
schrijfmethode

Veilig Leren Lezen Versie KIM

Taal

Taal voor kleuters ( toegepast als aanvulling op
Leerlijnen Jonge Kind)

Technisch lezen

Estafette

Engels

Take it easy

Wereldoriëntatie

Da Vinci/Samen op Aarde

Begrijpend lezen

Nieuwsbegrip XL

Verkeer

Werkbladen 3VO

Studievaardigheden

Blits

verv. in

X X X X X X 2020
X X
x

x

x

x

X X X X X X
X X

2021
X X X X X 2021
X

2025

X X

2019
X X X
X X

X X

X X X X X X wordt
regelmatig
bijgesteld
X X X X X abonnement
vorm
X X X X X

abonnement
vorm

X X 2022

Op de Willem van Veenschool wordt gewerkt aan de hand van eigentijdse lesmethoden. We houden de
afschrijvingstermijn van de methode in de gaten zodat deze op tijd kan worden vervangen. Zo blijft deze voldoen aan
de actuele eisen die gesteld worden door de Onderwijsinspectie.
In de laatste kolom in het overzicht hierboven wordt aangegeven wanneer de methodes vervangen worden. De
Willem van Veenschool test in de periode mei 2018 t/m mei 2019 interactieve gepersonaliseerde digitale
ondersteuningsmethodes uit. Wanneer blijkt dat één van deze methodes past bij de visie van de school en in gebruik
wordt genomen is het wellicht niet nodig dat methodes voor rekenen en misschien ook wel voor taal op korte termijn
vervangen worden.
Toetseninstrumenten
De school maakt gebruik van het Cito-leerlingvolgsysteem. Twee keer per jaar worden alle leerlingen getoetst op
verschillende vakgebieden. De toetsen die afgenomen worden staan weergegeven in de toetskalender. De school
toetst om:
Het onderwijs aan het kind te volgen en wanneer nodig bij te stellen.
Het onderwijs aan de groep te volgen en wanneer nodig bij te stellen.
Het onderwijs binnen de school te volgen en mogelijk bij te stellen.
De keuzes die door de school gemaakt worden met betrekking tot het onderwijs aan bestuur en overheden te
legitimeren.
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De school heeft in de afgelopen periode besloten een aantal toetsen niet meer standaard af te nemen. Het gaat hier
om toetsen voor de woordenschat en technisch lezen.
In de kleutergroepen worden sinds 2016 geen Cito-toetsen meer afgenomen. Hier wordt gebruik gemaakt van
Leerlijnen Jonge Kinderen van Parnassys.

4.7 Taalleesonderwijs
Wij geven onze leerlingen taalonderwijs zodat zij kunnen communiceren met hun omgeving. Daarbij zijn de volgende
drie taalonderdelen belangrijk.
Mondelinge taal
Schriftelijke taal
Taalbeschouwing.
Mondelinge taal.
Wij bieden kinderen een rijk en gevarieerd aanbod op het gebied van de mondelinge taal. Daaronder verstaan wij
verschillende gespreksvormen met interactie, het vertellen en voorlezen van verhalen en gedichtjes, het zingen van
liedjes, het leren uitdrukking geven aan gevoelens, en het houden van spreekbeurten. Hierdoor ontwikkelen kinderen
taalgevoel , wordt de woordenschat uitgebreid en zijn kinderen in staat om zich op een goede manier uit te drukken.
Bij deze activiteiten willen we zoveel mogelijk aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Het goed beheersen
van de mondelinge taal is nodig om de schriftelijke taal te leren beheersen.
Schriftelijke taal.
Het aanbod voor schriftelijk taal is rijk en gevarieerd. Daaronder verstaan wij het verwerken van informatie in de
ruimste zin, het schrijven van teksten, het maken van werkstukken, het lezen en begrijpen van instructies, het lezen
en begrijpen van studieteksten en het met plezier een tekst schrijven. We willen dit waar mogelijk doen in functionele
situaties. Hierdoor zijn kinderen uiteindelijk in staat om de geschreven taal functioneel te gebruiken en begrijpen zij de
wereld om hen heen. De Bibliotheek op School is hierbij ondersteunend.
De Willem van Veenschool was de eerste basisschool in Katwijk met een bibliotheek op school. Daarmee heeft de
school de beschikking gekregen over een actuele en gevarieerde collectie van lees- en informatieve boeken voor alle
leerlingen. Daarnaast heeft de school een leerkracht aangesteld als leescoördinator. Zij maakt aan het begin van
ieder schooljaar een jaarplan leesactiviteiten met daarin aandacht voor leesbevordering. Dit schooljaar wordt er
wederom in samenwerking met bibliotheek Katwijk een schrijver in de klas georganiseerd.
Taalbeschouwing.
De basis voor taalbeschouwing wordt gelegd door het beheersen van de mondelinge- en schriftelijke taal. Onder
taalbeschouwing verstaan we de technische, instrumentele kant van taal waaronder het kennen en kunnen toepassen
van de spellingsregels, het kunnen ontleden van zinnen en het beheersen van de grammatica. Deze vaardigheden
zijn ook nodig om een vreemde taal te kunnen leren.
Bij mondelinge taal, schriftelijke taal en taalbeschouwing is het belangrijk om kinderen te leren reflecteren op hun
functioneren op het gebied van taal.
Het uiteindelijke doel van het taalonderwijs is dat kinderen voorbij de functionele geletterdheid kunnen functioneren.
Uitgangspunten daarbij zijn de mogelijkheden en capaciteiten van elk kind. Elk kind wordt gerespecteerd,
gewaardeerd en geaccepteerd binnen zijn of haar mogelijkheden. Het plezier in taal wordt gestimuleerd. Dit geldt
natuurlijk ook voor NT2 kinderen. Voor elk kind stellen we een zo hoog mogelijk passend doel.
Uit gesprekken met leerkrachten en leerlingen en de opbrengsten van de vragenlijsten leerkrachten en leerlingen blijkt
dat het taalonderwijs op onze school niet genoeg betekenisvol is. Taallessen worden vaak gezien als theoretisch en
zonder context waardoor niet aansprekend. Daarom zal het team zich in het schooljaar 2019/2020 verdiepen in meer
betekenisvol taalonderwijs, mogelijk geïntegreerd in het thematische zaakvakonderwijs. Hiertoe is het belangrijk dat
leerkrachten kennis hebben van leerlijnen van de verschillende domeinen binnen het taalonderwijs. De methode
wordt hierbij niet losgelaten.
Bijlagen
1. jaarplan leesactiviteiten

4.8 Rekenen en wiskunde
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4.8 Rekenen en wiskunde
Rekenen is een basisvoorwaarde om adequaat te kunnen handelen in functionele situaties.
Rekenen ontstaat in het dagelijkse leven. Al op heel jonge leeftijd komen kinderen in aanraking met
"rekenvraagstukken". Deze “vraagstukken” ervaren ze om zich heen op allerlei manieren. De ervaringen zijn concreet
en de oplossingen die kinderen zoeken zijn informeel.
Op de Willem van Veenschool maken wij daarom gebruik van een realistische rekenmethode.
Hiermee willen wij kinderen helpen de wereld op zich heen te verkennen en te begrijpen. Wij willen onze leerlingen zo
begeleiden dat zij uiteindelijk hun eigen concrete informele oplossingen transformeren naar abstracte formules. Wij
streven ernaar dat onze leerlingen niet alleen de rekenformules beheersen door gebruik te maken van hun geheugen
maar dat zij inzicht krijgen in de rekenprocessen.
Het uiteindelijke doel van het rekenonderwijs is dat kinderen in staat zijn goed te kunnen functioneren in de
maatschappij, in hun latere beroep en als burger.
Ons rekenonderwijs heeft de volgende 9 kenmerken;
Het uitgangspunt voor het rekenonderwijs zijn concrete dagelijkse situaties. Het rekenproces wordt door de
leerkracht gestuurd van concreet handelen naar abstract denken.In alle groepen worden bij de start van ieder
nieuw "rekenprobleem" de vier handelingsniveaus doorlopen
Zelfontdekkend leren, probleemoplossend denken, coöperatief leren en samenwerkend leren zijn werkvormen
die gebruikt worden binnen het rekenonderwijs op onze school. Hierdoor ontwikkelen kinderen denkschema's.
Het rekenonderwijs is passend voor alle leerlingen.
Er wordt instructie gegeven op drie instructieniveaus, afhankelijk van de onderwijsbehoefte van iedere leerling.
Daarnaast krijgen leerlingen wanneer dat nodig is extra individuele hulp.
Er is structureel aandacht voor automatiseren en memoriseren.
Er is een doorgaande lijn van groep 1 tot en met groep 8.
Er is ruimte voor reflectie en evaluatie van leerlingen op hun eigen werk.
Preventie is belangrijk. Er wordt tijdig ingegrepen bij het vermoeden van rekenproblemen.
Wij stellen heldere doelen en hoge ambities wat betreft het rekenonderwijs op onze school.
Groepsdoorbrekend rekenonderwijs
Wij onderzoeken aan de hand van de vaardigheidsscores van de leerling of de rekeninstructie in de huidige groep
passend is of dat de leerling door zou moeten schuiven. Het doorschuiven van leerlingen voor het rekenonderwijs op
het gebied van instructie en verwerking heeft gevolgen voor sommige leerlingen van groep 7 en 8. Deze leerlingen
hebben het rekenonderwijs voor de basisschool doorlopen binnen de schoolloopbaan op de basisschool. Deze
leerlingen krijgen projecten aangeboden zoals schaken, wiskunde, economie. Er is gekozen voor deze projectmatige
aanpak en niet voor reken/wiskunde onderwijs op HAVO/VWO niveau, omdat deze aanpak beter aansluit bij het
thematisch onderwijs op de Willem van Veenschool.
Het groepsdoorbrekend rekenonderwijs passen we niet alleen toe voor leerlingen met een voorsprong, maar ook voor
leerlingen met een achterstand. Hierdoor werken deze kinderen niet meer met een individueel programma en krijgen
ze veel vaker een passende instructie in een grotere groep. Verder kan het samenwerkend leren eenvoudiger worden
georganiseerd, wat van invloed is op de betrokkenheid en resultaten van deze leerlingen.
Bijlagen
1. Beleid rekenplus + evaluatie

4.9 Wereldoriëntatie
DaVinci/ Samen op Aarde
Met de methode Samen op Aarde werken we in alle groepen aan thema’s die de zaakvakken in samenhang
aanbieden. Deze vorm van thematisch onderwijs biedt naast de kennisgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en
biologie ook leerstof voor bijvoorbeeld de kerndoelen culturele en kunstzinnige vorming, filosofie en
levensbeschouwing. Samen op Aarde biedt de thema’s aan vanuit een christelijke perspectief, maar besteedt ook
aandacht aan opvattingen van anderen om zo vanuit de eigen identiteit de ander met respect tegemoet te leren
treden.
Samen op aarde besteedt veel aandacht aan samenwerkend leren en aan verrijkt leren, dus niet alleen lezen en
opdrachten maken, maar opdrachten die kinderen stimuleren om de leerstof eigen te maken op een manier die zo
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veel mogelijk passend is bij hoe kinderen leren en bij wat ze nog moeten leren aan kennis en aan vaardigheden.
Door het thematisch onderwijs leren kinderen het lagere orde denken (onthouden, begrijpen en toepassen),maar
worden ze ook uitgedaagd tot het hogere orde denken (analyseren, evalueren en creëren). (taxonomie van Bloom)
Passend bij de thema's worden door leerkrachten excursies bedacht. Hierdoor kunnen de kinderen de thema's
beleven. Ook de tuin en de ruimte om de school worden ingezet om het themaonderwijs te ondersteunen.
Thuis kunnen ouders aansluiten bij de aangeboden thema's op school door gebruik te maken van de website
www.samenopaardevoorthuis.nl De website geeft heel gericht tips voor uitstapjes, boeken en spelletjes die kinderen
de gelegenheid geven om wat ze op school leren thuis te laten zien en wat ze thuis leren op school te delen.

4.10 Kunstzinnige vorming
Tekenen, Handvaardigheid, Muziek
Naast de hiervoor genoemde vakgebieden wordt er binnen de thema's aandacht besteed aan vakken als Tekenen,
Handvaardigheid en Muzikale vorming. Wie door de school loopt hoort kinderen zingen en ziet de creatieve resultaten
van Tekenen en Handvaardigheid in de lokalen.
Gemeente Katwijk biedt aan alle groepen een serie van 5 muzieklessen aan. Deze muzieklessen worden gegeven
door een docent van de Gemeentelijke Muziekschool. Ook dit jaar maakt de school weer gebruik van dit aanbod.
Dramalessen
Bij de kleutergroepen zijn de dramalessen verweven met de spel- en bewegingslessen. Tijdens deze lessen komen
allerlei spel- en oefenvormen aan bod, waarbij kinderen worden uitgedaagd zich in- en uit te beelden en zich te
presenteren.
Voor de hogere groepen zijn dramalessen geïntegreerd in het thematisch onderwijs.
Culturele vorming
Onze school maakt gebruik van het programma van de Schoolkunstcommissie. Zij stelt elk jaar een programma op
van kunstzinnige activiteiten voor alle groepen van de basisscholen in Katwijk. Het programma bestaat uit concerten,
voorstellingen en tentoonstellingen op het gebied van toneel, dans, film, muziek en beeldende kunst. Op school wordt
in de groep aandacht besteed aan het Kunstmenu-programma.

4.11 Bewegingsonderwijs
Bewegingsonderwijs groep 3/8
Voor Bewegingsonderwijs beschikt onze school over een vakleerkracht die op vrijdag voor de groepen 3 t/m 8
gymlessen verzorgd. De groepen 3 tot en met 8 hebben één keer in de twee weken tijd op het rooster voor extra
bewegingsonderwijs op de woensdagochtend.
De groepen 1/ 2 krijgen bewegingslessen van hun eigen leerkracht. Hiervoor beschikt de school over een goed
ingericht speellokaal.
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4.12 Wetenschap en Technologie
Binnen de thema's van Samen op Aarde komen ook onderwerpen uit Wetenschap en Techniek aan de orde.
Daarnaast bieden we ieder jaar een project Young Engineers aan. Deze lessen worden gegeven door een gastdocent
en zijn beschikbaar voor leerlingen van groep 5 t/m 8. In dit project worden natuurkundige principes uitgelegd en
ervaren door kinderen m.b.v. Technisch Lego. Leerlingen kunnen solliciteren om aan dit project mee te doen. In de
sollicitatiebrief moeten de leerlingen een aantal aandachtspunten beschrijven:
Waarom moet jij gekozen worden om mee te doen aan dit project.
Hoe haal je de lessen en activiteiten in die je mist wanneer je meedoet aan dit project.
Hoe ga je je klasgenoten laten zien en vertellen wat je geleerd hebt tijdens de de lessen Young Engineers.

4.13 Engelse taal
Beheersing van de Engelse taal vinden we van belang, omdat kennis van deze taal steeds belangrijker wordt door de
toenemende internationalisering, de groeiende mobiliteit en het veelvuldige gebruik van nieuwe media.
Daarom besteden wij aandacht aan de Engelse taal. Voor de leerlingen van groep 7 en 8 staat Engels op het
lesprogramma. Deze lessen worden gegeven aan de hand van de methode Take it Easy.
Voor sommige leerlingen in lagere groepen wordt Engels facultatief aangeboden aan kinderen die snel door het
reguliere onderwijsaanbod gaan. Wanneer zij bijv. spelling goed beheersen, kunnen zij er voor kiezen om een periode
Engelse lessen te maken onder leiding van een onderwijsassistente.

4.14 Les- en leertijd
Op onze school hanteren we de volgende lestijden voor groep 1 t/m 8: we starten ’s morgens om 8.30 uur en lunchen
tussen 12.00 en 13.30 uur. ’s Middags is er les van 13.30 – 15.30 uur. Op woensdag zijn de tijden: 08.30 – 12.00 uur.
’s Middags zijn alle kinderen vrij. Op vrijdagmiddag zijn alleen groep 1 t/m 4 vrij.
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. In de ochtend en middag is er
daarom een inloop vanaf 8.25 uur en 13.25 uur. Kinderen mogen dan binnen komen. Om 8.30 uur en 13.30 uur
moeten alle kinderen binnen zijn.
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Het eerste kwartier in de ochtend en middag wordt besteed aan stillezen, maar ook andere vormen van lezen kunnen
dan aan de orde komen.
Wij verwachten van leerkrachten dat zij de lestijd efficiënt gebruiken en keuzes maken in het lesstof aanbod.
Huiswerkbeleid
Uit de oudervragenlijst komt naar voren dat het voor ouders niet duidelijk is wat nu precies het beleid is rondom
huiswerk. Op de stelling 'De leraren geven (te) veel huiswerk' kiest 43% voor 'niet van toepassing' en 31% voor
ontevreden. Uit wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat huiswerk in de basisschoolleeftijd weinig effectief is. School
zal het komende jaar een standpunt m.b.t.. het huiswerkbeleid formuleren.
Continurooster.
Door een aantal ouders is de vraag gesteld over het overgaan naar een continurooster. Uit de oudervragenlijst is de
behoefte aan een continurooster niet direct zichtbaar. Wel is te zien dat de ouders van onderbouwleerlingen minder
tevreden zijn over de schooltijden dan de ouders van bovenbouwleerlingen.
De School heeft samen met de MR besloten voorlopig niet over te gaan naar een continurooster. De school sluit
echter niet uit dat er in de toekomst toch nagedacht zal gaan worden over een continurooster. Het aantal kinderen dat
gebruik maakt van de overblijfmogelijkheid neemt snel toe. Door deze toename is het overblijven op deze manier
wellicht niet meer te organiseren.
Beoordeling
De les -en leertijd wordt door leerlingen ouders en leerkrachten met voldoende tot goed beoordeeld. Hier zijn geen
directe aandachtspunten. Het borgen van het goed omgaan met les-en leertijd is hier van belang.
Omschrijving

Resultaat

leerkrachtenlijst 2019 - Tijd

3,55

tevredenheidsonderzoek ouders 2019 - Tijd

3,18

vragenlijst leerlingen 2019 (WMK) - Tijd

3,04

4.15 Pedagogisch handelen
Onze leraren hebben (onder meer) een vormende (opvoedende) taak: hun leerlingen op te voeden tot verantwoorde
burgers. Daarom vinden we het belangrijk dat leerlingen goed met zichzelf en met anderen (dichtbij en ver weg)
kunnen omgaan. In onze lessen besteden we dan ook gericht aandacht aan de sociale en maatschappelijke
competenties van de leerlingen. Onze leraren creëren daartoe een veilig en gestructureerd klimaat waarin kinderen
zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen. Wij hechten veel waarde aan een positieve en motiverende leraar, een
begeleider die ervoor zorgt dat de leerlingen het werk zelfstandig (of samen met anderen) kunnen doen.
Het onderwijs op de Willem van Veenschool verandert door de jaren heen. We willen graag dat ons onderwijs past bij
de kinderen die nu opgroeien om ze te bieden wat ze nodig hebben om zich als mens te kunnen ontplooien. Er
verandert tegelijk ook veel in de samenleving en dat is een extra uitdaging voor het onderwijs. Om te voorkomen dat
we te snel achter allerlei hippe onderwijsvernieuwingen aanrennen, hebben we als team in 2018/2019 de tijd
genomen om stil te staan bij onze kerntaak als leerkracht, onze pedagogische opdracht. De vraag is dan niet alleen
over de techniek van het onderwijs. De vraag wat we met ons onderwijs willen bereiken, trekken we graag breder.
Wat hebben kinderen nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen tot mens die zijn of haar plek in de samenleving kan
innemen en inhoud kan geven? En wat is onze rol daarin?
In het schooljaar 2018/2019 heeft het team van de Willem van Veenschool het scholingstraject Pedagogisch Tact
gevolgd. Dit studietraject heeft het team opnieuw stil laten staan bij het belang van een goede relatie met onze
leerlingen. Op basis van een relatie waarin een kind zich veilig weet en ervaart dat het zichzelf mag zijn, ontstaat er
ruimte voor autonomie. Kinderen leren zelf keuzes maken en leren daar de verantwoordelijkheid voor te nemen. Dit
gaat met vallen en opstaan en leerkrachten begeleiden kinderen hierbij.
We gunnen elk kind een gevoel van competentie, van dingen kunnen en ergens goed in zijn. Een opdracht krijgen die
niet (veel) te moeilijk is maar zeker ook niet te makkelijk. Een opdracht die inzet en doorzettingsvermogen vraagt,
maar dan ook de voldoening geeft dat het is gelukt. Daar zit de groei, daar wordt (veel) geleerd. Ieder kind heeft eigen
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kwaliteiten. Het gaat erom dat kinderen ontdekken wat bij hen past. Verschillen worden gewaardeerd. Dat vraagt dan
ook om een andere mindset. Niet iedereen hoeft altijd hetzelfde te doen.
Tijdens het traject Pedagogisch Tact hebben we stilgestaan bij de psychologische
basisbehoeften relatie, autonomie en competentie (Deci & Ryan, Luc Stevens). Het is
voor de leermotivatie van kinderen van belang dat aan deze behoeften tegemoet
gekomen wordt door de leerkracht(en). Zin in leren ontstaat wanneer kinderen zich
gewaardeerd voelen in hun relatie tot de leerkracht en klasgenootjes, wanneer ze het
gevoel hebben zelf iets in te brengen te hebben in hun leerproces en dat het ook lukt om
dingen te leren en dat er voldoende wordt uitgedaagd.
Leerkrachten ervaren het traject van Pedagogisch Tact als bijzonder waardevol, omdat
hierin het perspectief van zowel het kind als de leerkracht als uitgangspunt voor het leren wordt genomen.
Deze grondhouding voor ons onderwijs leidt er regelmatig toe dat we nadenken over of het in de organisatie van ons
onderwijs ook anders kan. Dat heeft er in het verleden bijvoorbeeld toe geleid dat we over zijn gegaan op een
thematische aanpak voor de zaakvakken. Daar hebben we geen spijt van gekregen, want we zien dat de kinderen èn
de leerkrachten met meer enthousiastme met de kennisgebieden aan de slag zijn. Kinderen krijgen veel meer zicht op
de samenhang van dingen en leren de wereld tegemoet te treden vanuit een onderzoekende houding.
Tenslotte worden er op de Willem van Veenschool de lessen van de Kanjertraining gegeven. Hiermee leren leerlingen
hun plek en rol in de groep kennen. Zij leren ook om als dat nodig is hun houding te corrigeren.
De school vindt de volgende kwaliteitsaspecten belangrijk:
De leraren zorgen voor een ordelijke klas
De leraren zorgen voor een functionele en uitdagende leeromgeving
De leraren gaan positief en belangstellend met de leerlingen om [kennen de leerlingen]
De leraren zorgen voor interactie met en tussen de leerlingen
De leraren bieden de leerlingen structuur
De leraren zorgen voor veiligheid
De leraren hanteren de afgesproken regels en afspraken
De leraren laten de leerlingen zelfstandig (samen) werken
Functioneringsgesprekken.
Jaarlijks komt het pedagogisch handelen aan de orde tijdens de functioneringsgesprekken. Allereerst wordt
leerkrachten gevraagd om in het formulier voor het functioneringsgesprek een zelfevaluatie te schrijven over het
eigen pedagogisch handelen. Tijdens het functioneringsgesprek wordt het pedagogisch handelen besproken.
Groepsbezoeken.
De directie legt korte groepsbezoeken af. Direct na het bezoek wordt met leerkrachten het professioneel
onderwijskundig gesprek aangegaan. De bevindingen vanuit de flitsbezoeken worden ook gebruikt tijdens de
functioneringsgesprekken en beoordelingen.
In het afgelopen schooljaar heeft de directie minder bezoeken afgelegd dan gewenst zou zijn. Door de afwezigheid
van de IB-er heeft de directie de IB-taken overgenomen. Een goede vervanger voor de IB-er was op dat moment niet
te vinden.
Daarnaast heeft de directie een aantal structurele lesgevende taken op zich genomen i.v.m. het leerkrachtentekort.
Voor een zwangerschapsverlof én de aanvangsgroep was het niet mogelijk om invulling te vinden.
Bij de risico-inventarisatie in dit schoolplan wordt het leerkrachtentekort als zeer urgent benoemd.
Beoordeling
Door ouders en leerlingen wordt het pedagogisch handelen met een voldoende beoordeeld. Door leerkrachten en in
de zelfevaluatie door de directie wordt het pedagogisch handelen met een goed beoordeeld.
Er zijn hierbij geen directe aandachtspunten. Wat betreft het pedagogisch handelen is het zeker van belang dat deze
kwaliteit geborgd wordt. Het pedagogisch handelen vraagt voortdurende aandacht.
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Omschrijving

Resultaat

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

3,38

leerkrachtenlijst 2019 - Pedagogisch Handelen

3,51

tevredenheidsonderzoek ouders 2019 - Pedagogisch Handelen

3,42

vragenlijst leerlingen 2019 (WMK) - Pedagogisch Handelen

3,35

4.16 Didactisch handelen
Het onderwijs op de Willem van Veenschool is georganiseerd volgens het leerstof-jaarklassensysteem. Recent heeft
het team aangegeven van een meer leerstofgerichte school te willen ontwikkelen naar meer kindgericht onderwijs.
Van "boven" de leerling naar "naast" het kind. (zie bijlage Schoolwaardenkompas)
Op onze school worden de onderwijsbehoeften van leerlingen in kaart gebracht. Op basis daarvan zorgen de leraren
voor gedifferentieerd en gestructureerd onderwijs: ze zorgen voor leerstof, uitleg, opdrachten en begeleiding die past
bij zowel de groep als geheel, als de individuele leerling. Van belang is, dat de uitleg en de verwerking van de leerstof
leiden tot begrip van de leerstof. De verwerking kenmerkt zich door: actieve leerlingen en ondersteuning door de
leraar (in evenwicht met uitdaging). De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:
1. De leraren zorgen voor goed opgebouwde lessen
2. De instructie wordt gedifferentieerd aangeboden op drie niveaus
3. De leraren geven directe instructie
4. De leraren zorgen ervoor dat er meerdere oplossingsstrategieën aan bod komen
5. De leerlingen leren zelfstandig (samen)werken
6. De leraren geven ondersteuning en hulp (instructietafel)
7. De leraren laten leerlingen hun werk regelmatig zelf corrigeren
8. De leraren variëren leerstof, tempo en onderwijstijd afhankelijk van de onderwijsbehoeften
9. De leraren zorgen voor taakgerichtheid
10. De leraren zorgen voor betrokkenheid
11. De leraren geven feedback aan de leerlingen
12. De leraren bieden waar mogelijk ruimte tot het maken van eigen keuzes
13. De leraren helpen kinderen bij het stellen van leerdoelen door inzicht te geven in wat al wordt beheerst en wat nog
moet worden geleerd.
Overgang naar groep 3
De school streeft naar een ononderbroken ontwikkeling van groep 1 tot en met groep 8. Toch zien wij als school dat
de overgang van groep 2 naar groep 3 niet altijd soepel verloopt. De vraag of een oudste kleuter toe is aan het
schoolse leren in groep 3 is regelmatig aanleiding tot discussie (al dan niet met ouders). De leerkrachten van groep
1,2 en 3 gaan zich dit jaar verdiepen in een vloeiendere overgang tussen de groepen 2 en 3. Hierna kunnen heldere
afspraken worden gemaakt op grond waarvan wordt besloten of een kleuter gaat verlengen of misschien wel
vervroegd door kan naar groep 3.
Groepsplannen
Leerkrachten maken groepsplannen voor de vakgebieden rekenen, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen.
Voor de vakgebieden rekenen en spelling worden na twee methodetoetsen de groepsplannen bijgesteld. Per
onderdeel wordt gekeken naar welke leerlingen verlengde instructie nodig hebben en begeleiding bij de verwerking.
De instructiegroepen kunnen van samenstelling wisselen.
In de kleutergroepen worden aan de hand van de leerlijnen jonge kinderen leerlingen geselecteerd die deel uit gaan
maken van een sublesgroep. Dit kunnen leerlingen zijn die extra instructie nodig hebben. Dit kunnen ook leerlingen
zijn die extra uitdaging behoeven.
LVS
De cito-toetsen worden wat betreft het maken van de groepsplannen gebruikt als second opinion. Wanneer een
leerling groei laat zien bij de methodetoetsen en dit is bij een Cito-afname minder te zien is dit niet direct aanleiding
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om in te grijpen. De lopende aanpak voor deze leerling wordt gehandhaafd. Wanneer er ook bij de daaropvolgende
cito-afname nog steeds onvoldoende groei zichtbaar is, wordt het plan van aanpak voor deze leerling aangepast.
Wanneer bij de methodetoets én bij een cito afname bij een leerling onvoldoende groei zichtbaar is, is dit ook
aanleiding voor het bijstellen van het plan van aanpak.
Analyse a.d.v. methodetoetsen.
In de groepen 5 en 8 is het afgelopen jaar a.d.v. methodetoetsen gewerkt met doelen. De eindtoets van ieder blok is
vooraf afgenomen. a.d.v. de resultaten van deze toets is een analyse gemaakt welke leerling instructie en begeleiding
nodig heeft voor welke doelen. Leerkrachten gaan met de leerlingen in gesprek over de te behalen doelen. Wanneer
het blok afgerond is wordt de toets nogmaals gemaakt en is te zien welke doelen er dan wel behaald zijn en welke
doelen er in het volgende blok meegenomen moeten worden.
Gynzy Chromebooks
In het schooljaar 2019/2020 starten twee groepen met Gynzy Chromebooks. Groep 5, 2018/2019 heeft hiermee vanaf
mei 2019 gewerkt en in groep 6 2019/2020 wordt deze werkwijze voortgezet.
In de nieuwe groep 5 2019/2020 zal weer worden gestart met het werken met Gynzy Chromebooks. Hiervoor is in
deze groep een invoeringsprogramma bedacht, te beginnen bij het vakgebied rekenen. De methodetoets wordt vooraf
afgenomen a.d.v. de procedure die hierboven beschreven staat. Leerlingen worden zich hierdoor bewust van het feit
dat er doelen gehaald moeten worden. In januari wordt overgegaan op het werken met Gynzy Chromebooks. Vanaf
dat moment zal er gewerkt worden a.d.v. leerlijnen en wordt de methode losgelaten.
De werkwijze is dan als volgt in drie stappen:
Instructie door de leerkracht
verwerking op papier of in een praktijksituatie bijvoorbeeld d.m.v. van samenwerkingsvormen of met een
schoudermaatje.
Verwerking van de instructie met Gynzy Chromebooks voor iedere leerling adaptief.
In groep 6, 2019/2020 wordt deze werkwijze in drie stappen voorgezet. Hier is geen opstapfase nodig omdat deze
leerlingen al met Gynzy Chromebooks gewerkt hebben in groep 5. In de jaren hierna zal deze werkwijze doorgevoerd
worden in groep 7 en 8.
Toekomst
Het werken vanuit doelen a.d.v. leerlijnen of methodetoetsen zal in de toekomst de functie van het groepsplan
overnemen. We willen onderzoeken of we het onderwijs kunnen organiseren rondom groepen leerlingen met gelijke
leerdoelen (clusters).
Functioneringsgesprekken.
Jaarlijks komt het didactisch handelen aan de orde tijdens de functioneringsgesprekken. Allereerst worden
leerkrachten gevraagd om in het formulier voor het functioneringsgesprek een zelfevaluatie te schrijven over het
eigen didactisch handelen. Tijdens het functioneringsgesprek wordt het didactisch handelen besproken.
Groepsbezoeken
De directie legt m.n. flitsbezoeken af. Direct na het bezoek wordt met leerkrachten het professioneel onderwijskundig
gesprek aangegaan over het didactisch handelen. De bevindingen vanuit de flitsbezoeken worden ook gebruikt
tijdens de functioneringsgesprekken en beoordelingen.
In het afgelopen schooljaar heeft de directie minder bezoeken afgelegd dan gewenst zou zijn. Door de afwezigheid
van de IB-er heeft de directie de IB-taken overgenomen. Een goede vervanger voor de IB-er was op dat moment niet
te vinden.
Daarnaast heeft de directie een aantal structurele lesgevende taken op zich genomen i.v.m. het leerkrachten tekort.
Voor een zwangerschapsverlof én de aanvangsgroep was het niet mogelijk om invulling te vinden.
Bij de risico-inventarisatie in dit schoolplan wordt het leerkrachtentekort als zeer urgent benoemd.

Beoordeling
Het didactisch handelen wordt door ouders en leerlingen beoordeeld met een ruim voldoende. Binnen de
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zelfevaluatie beoordeeld door de directie wordt het didactisch handelen beoordeeld als voldoende. De input voor deze
beoordeling zijn de flitsbezoeken, beoordelingen, functioneringsgesprekken en dat wat de directie dagelijks ziet
gebeuren in de school.
Opvallend is de beoordeling van de leerkrachten, Zij beoordelen het didactisch handelen met matig. Wanneer we
kijken naar de aandachtspunten gaat dit vooral om de bruikbaarheid van het gebouw m.b.t. het huidige onderwijs op
de Willem van Veenschool. Dit aandachtspunt zal meegenomen worden in de meerjarenplanning.

Omschrijving

Resultaat

Zelfevaluatie - Didactisch handelen (OP3)

3,23

leerkrachtenlijst 2019 - Didactisch Handelen

2,98

vragenlijst leerlingen 2019 (WMK) - Didactisch Handelen

3,21

tevredenheidsonderzoek ouders 2019 - Didactisch Handelen

3,49

Aandachtspunt

Prioriteit

Het gebouw draagt bij aan de mogelijkheden om zelfstandig te (laten) werken

gemiddeld

Mijn lokaal maakt zelfstandig werken goed mogelijk

gemiddeld

4.17 Actieve en zelfstandige leerhouding van de leerlingen
Op onze school hechten we veel waarde aan de zelfstandigheid van de leerlingen. Kernwoorden daarbij zijn: zelf en
samen ontdekken, zelf en samen kiezen, zelf en samen doen.
Naast zelfstandigheid vinden we het belangrijk om de eigen verantwoordelijkheid van onze leerlingen te ontwikkelen.
Autonomie en eigen verantwoordelijkheid betekenen niet, dat de leraren de leerlingen te snel en te gemakkelijk
loslaten. Leerkrachten geven kinderen een kader waarbinnen zij autonoom kunnen zijn.
Het scholingtraject Pedagogisch Tact heeft leerkrachten op weg geholpen leerlingen meer autonomie te geven.
Beoordeling
Hieronder staan de beoordelingen weergegeven
voor de actieve en zelfstandige leerhouding van
leerlingen. Het is duidelijk te zien dat leerlingen
op dit punt het meest kritisch zijn. in de komende
periode gaan we met leerlingen en leerkrachten
het gesprek aan over de genoemde
aandachtspunten:
- Wij doen regelmatig groepswerk. Er worden
regelmatig groepswerken gemaakt. Belangrijk is
te weten wat leerlingen verstaan onder
groepswerk en hoe dit er volgens hen uit zou
moeten zien.
- De juf of meester bespreekt na afloop de lessen
met ons. Lessen worden na afloop door
leerkrachten besproken met leerlingen of de groep. Ook hier is het belangrijk om te weten wat leerling onder het
nabespreken van het werk verstaan en wat hun verwachtingen zijn.
- De juf of meester zorgt ervoor dat ik het interessant vind. Ook over een interessant aanbod zullen we met onze
leerlingen in gesprek gaan. Gaat dit over alle onderdelen van het lesprogramma of over enkele onderdelen?
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Omschrijving

Resultaat

leerkrachtenlijst 2019 - Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen

3,28

vragenlijst leerlingen 2019 (WMK) - Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen

2,99

tevredenheidsonderzoek ouders 2019 - Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen

3,36

Aandachtspunt

Prioriteit

Wij doen regelmatig groepswerk

gemiddeld

De juf of meester bespreekt na afloop de lessen met ons

gemiddeld

De juf of meester zorgt ervoor dat ik het interessant vind

gemiddeld

4.18 Klassenmanagement
Met klassenmanagement bedoelen we: sturen, plannen, regelen en organiseren. Daarbij hoort het goed organiseren
van instructie en leeractiviteiten.
Planmatig werken.Om doelgericht te werken en de leerstof zo goed mogelijk op de leerling af te stemmen wordt op
school gebruik gemaakt van groepsplannen. In de groep wordt voor de vakken technisch lezen, begrijpend lezen,
spelling en rekenen door de leerkracht een groepsplan gemaakt op grond van toetsresultaten en observaties van de
werkhouding van de leerlingen. Voor een aantal leerlingen met langdurige of ernstige leerproblemen wordt door de
leerkracht een individueel handelingsplan voor een aantal maanden opgesteld. Wanneer een leerling een eigen
leerlijn gaat volgen voor een vak, wordt door de IB-er een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld. Dit is een plan
voor meerdere jaren.
Leerkrachten bepalen aan de hand van cito-toetsen maar vooral aan de hand van de resultaten van methodetoetsen
de instructie en begeleidingsbehoeften van leerlingen. Hiervoor maken leerkrachten een planning in het groepsplan.
Dit groepsplan maken leerkrachten in Parnassys aan de hand van een vast format. Dit format bestaat uit planning,
uitvoering en evaluatie. Tussentijdse bijstellingen doen leerkrachten in eigen aantekeningen.
Voor het goed organiseren van lesactiviteiten is een goede voorbereiding en planning nodig. Daarnaast is de
inrichting van het klaslokaal en de opstelling van de leerlingen ook bepalend voor het succes van de
onderwijsactiviteiten. Leerkrachten overleggen hierover ook wel met de leerlingen.

4.19 Zorg en begeleiding
We streven ernaar, dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. Omdat we te maken
hebben met verschillen, moet het onderwijsleerproces zo ingericht worden, dat dit ook mogelijk is. Onze leraren
zorgen ervoor, dat ze hun leerlingen goed kennen en ze volgen hun ontwikkeling nauwkeurig met behulp van het LVS
ParnasSys (cognitieve ontwikkeling) en het LVS Zien (sociale ontwikkeling).
Afstemming
Waar nodig stellen we de instructie of het aanbod bij en waar nodig geven we de leerlingen extra ondersteuning. In
ons zorgplan staat onze zorgstructuur uitgebreid beschreven (zie bijlage). Naast het zorgplan beschikt onze school
over een schoolondersteuningsprofiel (SOP). Het SOP verheldert welke leerlingen we (geen) zorg kunnen bieden en
wat de extra ondersteuning van leerlingen inhoudt (zie bijlage).
Groepsbespreking en leerlingbespreking.
De leerkrachten volgen de ontwikkeling van leerlingen voortdurend, Formeel gebeurt dit bij de groepsbesprekingen,
2x per jaar, na de midden- en eindtoetsen. De leerlingbesprekingen vinden plaats aan de hand van een vast format.
Dit format wordt tijdens de groepsbespreking ingevuld. Tijdens de groepsbespreking worden leerlingen
geïnventariseerd voor de leerlingbespreking. Tijdens de leerlingbespreking worden de plannen voor deze individuele
leerlingen vastgesteld.
Ondersteuningsteam
De school organiseert drie keer per jaar een ondersteuningsteam. Leerlingen met een complexe meervoudige
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hulpvraag worden in het ondersteuningsteam besproken. Het ondersteuningsteam kan wisselen van samenstelling.
Er wordt gekeken welke expertise er nodig is voor de betreffende leerling. Ouders, leerkrachten en IB-er zijn altijd bij
dit overleg aanwezig. Dit overleg wordt voorgezeten door de directeur van de school.
De volgende expertises kunnen aansluiten bij het ondersteuningsteam:
JGT
Jeugdarts
Onderwijsondersteuners vanuit de verschillende clusters
Orthopedagoog
Logopedist
Onderwijsspecialist vanuit het samenwerkingsverband
Onderwijsondersteuner vanuit het samenwerkingsverband.
Fysiotherapeut
Beoordeling
Leerkrachten, ouders en leerlingen beoordelen de zorg en begeleiding met een voldoende. In de zelfevaluatie
ingevuld door de directie van de school wordt de zorg en begeleiding beoordeeld met voldoende.
Er zijn geen directe aandachtspunten. Zorg en begeleiding vragen natuurlijk voortdurende aandacht en borgen van de
kwaliteit.
Omschrijving

Resultaat

Zelfevaluatie - Zicht op ontwikkeling (OP2)

3,2

leerkrachtenlijst 2019 - Zorg en begeleiding

3,18

vragenlijst leerlingen 2019 (WMK) - Zorg en begeleiding

3,15

tevredenheidsonderzoek ouders 2019 - Zorg en begeleiding

3,05

4.20 Afstemming
Passend Onderwijs
Het uitgangspunt van de leerlingenzorg op de Willem van Veenschool is dat alle kinderen zorg en aandacht nodig
hebben. Onderwijs en onderwijszorg zijn sterk met elkaar verbonden. Door goed onderwijs met passende zorg en
ondersteuning in een veilige en gezonde omgeving moeten zoveel mogelijk kinderen de gelegenheid krijgen zich naar
hun mogelijkheden ten volle te ontplooien. De leerlingenzorg begint bij de overdracht vanaf de peuterspeelzaal en
eindigt bij de overdracht naar het voortgezet onderwijs.
Handelingsgericht
Op school wordt in afstemming met het samenwerkingsverband gewerkt volgens de 7 uitgangspunten van
handelingsgericht werken.
De uitgangspunten zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Onderwijsbehoeften staan centraal
Het gaat om afstemming en wisselwerking
De leerkracht doet ertoe
Positieve aspecten zijn van groot belang
We werken constructief samen
Ons handelen is doelgericht
De werkwijze is systematisch en transparant

Beoordeling
Afstemming wordt door leerkrachten en ouders beoordeeld met een voldoende. Leerlingen beoordelen afstemming
met matig.
Aandachtspunten vanuit de leerlingenvragenlijst zijn:
De juf of meester laat mij vaak kiezen wat ik wil doen en Het extra werk vind ik meestal leuk.
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Deze twee aandachtspunten zullen onderzocht worden in gesprekken met onze leerlingen. Waar nodig zal de aanpak
aangepast worden.
Omschrijving

Resultaat

leerkrachtenlijst 2019 - Afstemming

3,41

tevredenheidsonderzoek ouders 2019 - Afstemming

3,43

vragenlijst leerlingen 2019 (WMK) - Afstemming

2,83

Aandachtspunt

Prioriteit

Het extra werk vind ik meestal leuk

gemiddeld

De juf of meester laat mij vaak kiezen wat ik wil doen

gemiddeld

4.21 Extra ondersteuning
Wanneer het nodig is om een leerling een eigen leerlijn te geven, omdat het niveau van de leerling afwijkt van de
leeftijdsgenoten, schrijven we een ontwikkelingsperspectief (OPP). Het OPP beschrijft welke leerstof die leerling krijgt
aangeboden en welke begeleiding en ondersteuning de school aanbiedt. Tevens vermeldt het OPP de doelen m.b.t.
de specifieke vakken en de aanpak van de leraar (afstemming). Het OPP wordt twee keer per jaar geëvalueerd. Bij de
evaluatie zijn de ouders en het kind betrokken. De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze
school zijn:
De school stelt een OPP op voor leerlingen die een eigen leerlijn hebben
Het OPP wordt geschreven volgens een vast format
Het OPP wordt 2 x per jaar geëvalueerd en (indien nodig) bijgesteld
Het SOP beschrijft wat we verstaan onder extra ondersteuning
Het SOP beschrijft welke extra voorzieningen we hebben voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte.
De school heeft recent het SOP vernieuwd. De ondertekende versie van de MR is als bijlage toegevoegd.
Bijlagen
1. SOP 2019

4.22 Talentontwikkeling
Om onze leerlingen optimaal toe te rusten op de 21ste eeuw is het noodzakelijk dat we oog hebben voor de
individuele talenten van de leerlingen. Daarbij gaat het ons om talenten in de meest brede zin van het woord. Dus niet
alleen om taal- en rekentalent, maar ook om creatieve, culturele, motorische, sociale en onderzoekende talenten en
bepaalde praktische vaardigheden.
In onze visie zeggen wij dat ieder kind uniek is en door God gemaakt. Dat maakt dat kinderen allemaal andere
talenten meekrijgen. Wij moeten daar als school oog voor hebben. Het onderwijs kan dan ook niet aan alle anderen
gelijk zijn.
Wij bieden projecten aan waar kinderen op kunnen solliciteren. In de sollicitatiebrief vragen we kinderen om aan te
geven waarom zij aan dit project deel zouden moeten nemen. Zo willen we kinderen leren ook inzicht te krijgen in hun
eigen talent.

4.23 Passend onderwijs
Kinderen hebben recht op goed en passend onderwijs, bij voorkeur in het reguliere basisonderwijs. Wij realiseren ons
dat we daartoe een zorgplicht hebben. Onze school richt zich op het geven van basisondersteuning en in enkele
gevallen op het geven van extra ondersteuning. In ons schoolondersteuningsprofiel (zie bijlage) hebben we
beschreven welke ondersteuning we wel en niet kunnen geven.
Ondersteuningsteam (OT)
Ongeveer drie keer per jaar organiseert de IB-er een OT. Deze vorm van overleg is alleen bedoeld voor leerlingen
met meerdere of langdurige problemen op school en thuis, waarbij vaak verschillende hulpverleners betrokken zijn.
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Bij dit overleg is een vast zorgteam aanwezig dat bestaat uit de directie, de leerkracht, de IB-er, de PAB-er, een
orthopedagoog en een vertegenwoordiger van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Bij een MZT zijn ook de ouders
aanwezig. Wanneer het nodig is kunnen ouders of school nog meer deskundigen uitnodigen om deel te nemen aan
het overleg.
Onderzoeken
Wanneer school of ouders vragen hebben naar aanleiding van langdurig onvoldoende leerprestaties van een leerling
of gedragsproblemen kan een onderzoek door een externe deskundige mogelijk meer inzicht geven in de oorzaken
daarvan. Een deskundige kan eventueel ook adviseren in de aanpak van een leerling. Onderzoeken vinden zo veel
mogelijk plaats op school en onder schooltijd.Ouders moeten vooraf altijd toestemming geven en worden ook
betrokken in een onderzoek.
Dyslexie
Voor 4% van de leerlingen zal het leren lezen zoveel problemen geven dat er een vermoeden van dyslexie kan zijn.
Dyslexie kan pas worden vastgesteld door een extern deskundige als aantoonbaar is dat ondanks een langdurige en
intensieve begeleiding het lezen of de spelling onvoldoende vordert. School volgt het Protocol Leesproblemen en
Dyslexie en gaat uit van de criteria van de vergoede behandeling. Bij leerkrachten is bekend welk handelen er nodig
is voorafgaande aan een dyslexieonderzoek. Wanneer er bij een leerling signalen op te merken zijn van mogelijke
dyslexie gaan leerkrachten over tot dit handelen.
Op zijn vroegst zal een dyslexieonderzoek pas eind groep 4 kunnen plaatsvinden. Na vaststelling van dyslexie wordt
een dyslexieverklaring afgegeven en in een aantal gevallen een dyslexiebehandeling aangeboden.
Dyscalculie
Wanneer een leerling ondanks langdurige en intensieve hulp op school toch ernstige rekenproblemen houdt, kan er
een vermoeden zijn van dyscalculie. Dyscalculie kan alleen door een extern deskundige worden vastgesteld door
middel van een onderzoek.Voor dyscalculie is nog geen behandeling in het basisonderwijs mogelijk .Een deskundige
kan de school wel adviseren in de aanpak van de rekenproblemen van de leerling.
Logopedie
De logopedie op school wordt verzorgd door een logopediste van de gemeente Katwijk. Rond de vijfde verjaardag
worden alle leerlingen op school gescreend. Daarbij wordt gelet op stemgebruik, spraak-, taal- en luisterfunctie.
Kortdurende behandeling, maximaal zes keer, kan eventueel op school plaatsvinden.
Jeugdgezondheidszorg op school
De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ / GGD) van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) begeleidt de groei en
ontwikkeling van jeugdigen van 0 – 23 jaar. De JGZ geeft de school adviezen over veiligheid, hygiëne, infectieziekten,
pesten, voeding en beweging en dergelijke. Zij steunt de school bij het uitvoeren van gezondheidsprojecten. De JGZ
onderzoekt een kind een aantal keren in de schoolperiode. Bij het eerste onderzoek in groep twee is er vooral
aandacht voor de groei, het gehoor, het gezichtsvermogen en de ontwikkeling van uw kind.In groep zeven vindt een
beknopt onderzoek plaats. De jeugdarts of sociaal verpleegkundige JGZ neemt deel aan het OT op school.
JGT (Jeugd GezinsTeam)
Het jeugsgezinsteam werk nauw samen met de school. In een aantal gevallen worden kinderen en hun ouders
doorverwezen naar het JGT door de school als het bijvoorbeeld gaat om rouwverwerking of problemen rondom de
scheiding van ouders. Al deze problematiek heeft invloed op het gedrag van kinderen op school. Het JGT heeft op
vaste momenten een spreekuur op school. Ouders kunnen hier zonder afspraak binnen lopen. Het JGT neem deel
aan het OT.
Samenwerkingsverband
De Willem van Veenschool is een van de 23 Protestants christelijke scholen in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg, die
participeert in een samenwerkingsverband van de reguliere basisscholen en de scholen voor speciaal
basisonderwijs.
Beoordeling
Passend onderwijs en daarmee zorg en begeleiding wordt door leerkrachten, ouders en leerlingen beoordeeld met
een voldoende. Ook vanuit de zelfevaluatie ingevuld door de directie wordt dit beoordeeld met voldoende.
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Er zijn geen directie aandachtspunten genoemd. Vanzelfsprekend vraagt passend onderwijs voortdurend de
aandacht en het borgen van de kwaliteit hiervan.
Omschrijving

Resultaat

Zelfevaluatie - (Extra) ondersteuning (OP4)

3,33

vragenlijst leerlingen 2019 (WMK) - Zorg en begeleiding

3,15

leerkrachtenlijst 2019 - Zorg en begeleiding

3,18

tevredenheidsonderzoek ouders 2019 - Zorg en begeleiding

3,05

4.24 Opbrengstgericht werken
Wij zien graag mooi opbrengsten van ons onderwijs en zijn trots op wat leerlingen laten zien. De term
'opbrengstgericht werken' heeft echter voor veel leerkrachten een negatieve inhoud gekregen, waarbij het onderwijs
bijna alleen nog maar ging om zo hoog mogelijke toetsscores. Het onderwijs dreigt daardoor te verschralen tot het
aanleren van vaardigheden die meetbaar zijn. We spreken binnen de school dan ook liever over meetbare en
merkbare opbrengsten.
Natuurlijk monitoren wij de resultaten die door onze leerlingen behaald worden met de methodegebonden toetsen en
niet methodegebonden toetsen. Daarbij is het doel dat ieder kind op ieder vakgebied groei doormaakt op zijn of haar
eigen niveau. Wij streven naar een zo'n groot mogelijke groei in relatie tot de gehele ontwikkeling van de leerling.
Om hier goed zicht op te houden wordt gebruik gemaakt van het LVS. Daarbij richten we ons op de gemiddelde
vaardigheidsscore van de Cito-toetsen. Per Cito-toets hebben we een norm vastgesteld (zie Bijlage Toetsen en
Normen). Het opbrengstgericht werken wordt ondersteund door ons leerlingvolgsysteem ParnasSys. Bij de
bespreking van de groep (leerlingen) wordt de uitslag van de toets (de gehaalde gemiddelde vaardigheidsscore)
vergeleken met de norm (de gewenste gemiddelde vaardigheidsscore). Als de gewenste score structureel onder de
gewenste score is, worden er door de IB-er en de leraar interventies afgesproken. Deze interventies kunnen zijn:
Meer tijd besteden aan dat vak-/vormingsgebied (roosteren)
Instructie wijzigen en verbeteren: consequent directe instructie toepassen
Meer automatiseren
Methode-aanbod opplussen
Differentiatie aanpassen
De schoolleiding en de IB-er voeren vervolgens klassenconsultaties uit om te observeren, of het de leraar lukt om de
interventies toe te passen en te bepalen of de interventies effect hebben. Leraren worden ook gekoppeld (collegiale
consultatie) om good practice op te doen.

4.25 Resultaten
We streven naar zo hoog mogelijke opbrengsten met name voor de vakgebieden rekenen, spelling en technisch en
begrijpend lezen. Wij volgen onze leerlingen a.d.v. de methodegebonden toetsen. Op grond van deze toetsen worden
de groepsplannen bijgesteld.
Wij vinden het belangrijk dat iedere leerling groei doormaakt. Het streven is niet in de eerste plaats een ander niveau
bereiken maar binnen het eigen niveau voldoende groei door maken. Natuurlijk is een groei van een leerling naar een
volgend niveau mooi maar niet in de eerste plaats het doel. We achten het wel van belang dat de leerlingen presteren
naar hun mogelijkheden en dat ze opbrengsten realiseren die leiden tot passend (en succesvol) vervolgonderwijs. Op
onze school gebruiken we een leerlingvolgsysteem om de ontwikkeling van de leerlingen te monitoren (ParnasSys).
We monitoren of de leerlingen zich ononderbroken kunnen ontwikkelen tijdens de groepsbesprekingen. Dan
bespreken we of de groep zich ontwikkelt conform de verwachtingen en of dat ook geldt voor de individuele
leerlingen.
Toetsen
Voor de midden- en eindmetingen maken wij gebruik van Cito-toetsen. Voor de eindtoets maken wij gebruik van
Route-8. Voor het volgen van de sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerling maken wij gebruik van ZIEN in het
volgsysteem van Parnassys. Leerkrachten en de leerlingen van groep 5 t/m 8 vullen jaarlijks de vragenlijst ZIEN in.
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Teleurstellende resultaten eindtoets 2019 analyse en plan van aanpak.
De resultaten van de eindtoets 2019 vielen tegen. Deze lagen onder de inspectienorm. Dit is met de
kwaliteitsmedewerker van Prohles, de directeur-bestuurder en de MR van de school besproken. De bevindingen en
de maatregelen om herhaling te voorkomen staan beschreven in het document Analyse eindtoets 2019 + plan van
aanpak.
Beoordeling
Omschrijving

Resultaat

Zelfevaluatie - Resultaten (OR1)

2,67

4.26 Toetsing en afsluiting
Op onze school zorgen we voor een ordelijk verloop van de toetsing en afsluiting. Tussentijds meten we de
ontwikkeling van de leerlingen m.b.v. Cito-toetsen. De resultaten worden ingevoerd in het LVS van ParnasSys.
De toetsen worden afgenomen conform de opgestelde toetskalender. Deze is ook opgenomen in de jaarplanner. Bij
een aantal leerlingen worden de toetsen adaptief aangenomen. De criteria zijn vastgelegd. Ouders worden op de
rapportavonden geïnformeerd over de toetsresultaten.
In leerjaar 8 doen alle leerlingen mee aan de eindtoets van Route 8. Ouders krijgen eind groep 7 een eerste advies. In
groep 8 volgt het definitieve VO-advies voor hun kind. De adviesprocedure hebben we beschreven in de schoolgids
en in het "stroomschema advies VO". Dit is als bijlage toegevoegd.
De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:
Onze school beschikt over een leerlingvolgsysteem (ParnasSys)
Onze school beschikt over een toetskalender
Onze school neemt de toetsen af conform de voorschriften
Onze school informeert de ouders over de toetsresultaten
Onze school neemt een eindtoets af in leerjaar 8 (Route 8)
Onze school geeft ouders een VO-advies conform de beschreven procedure
Onder "resultaten" van leerlingen wordt het resultaat van de eindtoets beschreven, geanalyseerd en er is een plan
van aanpak opgenomen in dit hoofdstuk.
Beoordeling
De opbrengsten voor alle groepen zijn voldoende tot goed. Deze opbrengsten worden gemeten aan de hand van het
Cito-leerlingvolgsysteem. Opvallend is dat de eindtoets Route 8 de afgelopen twee jaar onder de inspectienorm
gemaakt is door de leerlingen. Hiervoor is onder het hoofdstuk toetsing en afsluiting de analyse en een plan van
aanpak beschreven.
Door leerkrachten worden de opbrengsten beoordeeld met goed. De ouders beoordelen de opbrengsten met
voldoende. Binnen de zelfevaluatie ingevuld door de directie worden opbrengsten beoordeeld met goed.
Aandachtspunten worden twee keer per jaar besproken tijdens groepsbesprekingen en leerlingbesprekingen.
Omschrijving

Resultaat

Zelfevaluatie - Toetsing en afsluiting (OP8)

3,5

leerkrachtenlijst 2019 - Opbrengsten

3,63

tevredenheidsonderzoek ouders 2019 - Opbrengsten

3,1

Bijlagen
1. Stroomschema advies VO

4.27 Vervolgsucces
Wij hebben jaarlijks contact met de scholen van het VO. Wij krijgen van deze scholen teruggemeld of het advies voor
onze leerlingen die doorgestroomd zijn naar het VO passend is of dat zij hoger uitstromen.
Op basis van een analyse stellen we ons beleid m.b.t. advisering VO indien nodig bij.
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Kwaliteitsindicatoren
1. Onze school beschikt over een heldere procedure voor de VO-advisering (zie beleid)
2. De school beschikt over een overzicht van gegeven adviezen en de plaatsing van de leerlingen . De school zou
nog structureler de advisering kunnen vergelijken met de plaats van de leerlingen in VO. Dit gebeurt nu wel maar
dit zou structureler kunnen.
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5 Personeelsbeleid
5.1 Integraal Personeelsbeleid
Het integraal personeelsbeleid van onze school richt zich op de ontwikkeling van de medewerkers. De bedoelde
ontwikkeling is gekoppeld aan de missie en de visie van de school en aan de vastgestelde competenties. We gaan uit
van de volgende competenties:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gebruik leertijd
Pedagogisch handelen
Didactisch handelen
Afstemming
Klassenmanagement
Omgaan met opbrengsten
Beroepshouding
Communicatie

Ieder jaar worden er met de leerkrachten functioneringsgesprekken gehouden. Vooraf aan dit gesprek wordt de
leerkrachten gevraagd om te reflecteren op eigen handelen.
Een keer in de drie jaar krijgen alle medewerkers een beoordeling. De bovenstaande competenties zijn onderdeel van
deze beoordeling.
Beoordeling
Door ouders en leerkrachten wordt het integraal personeelsbeleid met een voldoende beoordeeld.
Er zijn geen directe aandachtspunten, maar het integrale personeelsbeleid vraagt de voortdurende aandacht.
Omschrijving

Resultaat

leerkrachtenlijst 2019 - Integraal Personeelsbeleid

3,4

tevredenheidsonderzoek ouders 2019 - Integraal Personeelsbeleid

3,13

5.2 Bevoegde en bekwame leraren
Alle leerkrachten op de Willem van Veenschool zijn bevoegd en vakbekwaam. Wanneer leerkrachten startbekwaam
of basisbekwaam zijn, kunnen zij de overgang naar de volgende fase maken d.m.v. een beoordeling. In de
beoordeling staan de criteria van basisbekwaam en vakbekwaam beschreven.

5.3 Organisatorische doelen
LB-leerkracht.
De school heeft twee LB-leerkrachten. Zij zijn IB-er en leesbevorderaar. De LB-leerkracht functioneert binnen de
taken zelfstandig. De LB-leerkracht maakt voor het eigen vakgebied een jaarplanning en verzorgt
teaminformatiebijeenkomsten.

5.4 De schoolleiding
De schoolleiding wordt gevormd door de directeur en de adjunct-directeur van de school.
De schoolleiding richt zich op onderwijskundig leiderschap. Daarnaast is zorgen voor goede communicatie en het
adequaat organiseren van de gang van zaken op school belangrijk. De directie wil oog hebben voor de verschillen
tussen leerkrachten, maar verwacht wel een basisstandaard in het functioneren van leerkrachten.
Kwaliteitsindicatoren:
De schoolleiding ontwikkelt innovatief beleid op grond van strategische keuzes
De schoolleiding communiceert adequaat met het team over de koers van de school
De schoolleiding operationaliseert en implementeert beleid op een zorgvuldige wijze
De schoolleiding ondersteunt de teamleden in voldoende mate
De schoolleiding stimuleert initiatieven van de teamleden
De schoolleiding heeft voldoende delegerend vermogen
De schoolleiding organiseert de dagelijkse gang van zaken op een effectieve wijze
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De schoolleiding zorgt voor een plezierig werk- en leerklimaat

5.5 Beroepshouding
Het is voor de kwaliteit van de school van belang, dat de werknemers niet alleen beschikken over lesgevende
capaciteiten. Op onze school wordt veel waarde gehecht aan de professionele instelling van de werknemers, aan een
juiste beroepshouding. De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

De leraren handelen overeenkomstig de missie en de visie van de school
De leraren voelen zich medeverantwoordelijk voor de school, de leerlingen en elkaar
De leraren kunnen en willen met anderen samenwerken
De leraren bereiden zich adequaat voor op vergaderingen en bijeenkomsten
De leraren voeren genomen besluiten loyaal uit
De leraren zijn aanspreekbaar op resultaten en op het nakomen van afspraken
De leraren zijn gemotiveerd om zichzelf te ontwikkelen

5.6 Professionele cultuur
Scholing en onderwijskundig beleid.
Vanuit het voorgenomen onderwijskundig beleid wordt er door de directie gekeken óf en welke scholing er nodig is om
de onderwijsvernieuwing optimaal vorm te geven. Met de gekozen scholingsaanbieder worden afspraken gemaakt
voor een scholing op maat voor het hele team. De studiedagen worden opgenomen in de jaarplanner.
Wanneer blijkt dat binnen de jaartaak geen ruimte is voor een individuele leerkracht om alle geplande scholing te
volgen, dan worden hierover vooraf afspraken gemaakt. Wanneer een scholing van groot belang is voor de
onderwijskundige ontwikkeling van de school kan met individuele leerkrachten een compensatie worden
afgesproken.

5.7 Werving en selectie
We gaan bij werving en selectie uit van de kaders van het personeelsbeleid van Prohles. Daarnaast heeft de school
van sollicitanten specifieke verwachtingen. Omdat de school al een aantal jaren thematisch werkt vraagt de school
van sollicitanten een visie te hebben op deze werkwijze. Tevens is de christelijke identiteit voor de school belangrijk.
De school zoekt medewerkers die de gedrevenheid hebben om christelijk onderwijs te geven.
Op dit moment is door het leerkrachtentekort het vinden van leerkrachten een bijna onmogelijke zaak. Ondanks dat
wil de school blijven vasthouden aan de verwachtingen die de school heeft van medewerkers.
Bij het aanstellen van nieuwe collega's zal altijd sprake zijn van een gesprek met de directie en een
vertegenwoordiger uit de MR (zowel ouder als personeel). Dit is geen vereiste wanneer collega's van een andere
Prohles-school deel uit gaan maken van ons schoolteam.

5.8 Introductie en begeleiding
In de leerkrachtenvragenlijst wordt aangegeven dat nieuwe leerkrachten wat nadrukkelijker begeleid zouden kunnen
worden. Daartoe heeft de directie het volgende stappenplan omwikkeld.
Iedere nieuwe leerkracht krijgt een mentor (een van de andere leerkrachten) voor vragen vanuit de dagelijkse
praktijk enz.
Iedere nieuwe leerkracht krijgt een bijzonder budget van 40 uur voor startende leerkrachten ( leerkrachten in
hun eerste baan)
Iedere nieuwe leerkracht heeft een keer per 3 maanden een voortgangsgesprek met de directie. Deze
gesprekken worden vooraf vastgesteld.

5.9 Taakbeleid
Op onze school krijgen alle leerkrachten taken toebedeeld volgens het werkverdelingsplan. Daartoe zijn vooraf door
directie en PMR taken en uren vastgesteld. Ook de opslagfactor is in overleg vastgesteld. Vóór de zomervakantie
wordt met iedere individuele werknemer schriftelijke afspraken gemaakt over het aantal lesuren of lesgebonden en/of
behandeltaken, de tijd voor voorbereiding en nazorg, de professionalisering en overige taken. Elk jaar wordt er
bekeken of de taken binnen de school en de verschillende werkgroepen goed verdeeld zijn over de verschillende
leerkrachten. Daarbij wordt onder andere uitgegaan van wensen en sterke kanten van de personeelsleden, maar de
taakuren moeten passen binnen het aantal uren van de aanstelling.
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Binnen de jaartaak worden deskundigheidsbevordering en de uren voor duurzame inzetbaarheid benoemd hoe deze
ingezet worden. Achteraf wordt dit door de medewerker verantwoord.
Taakverdeling en uitvoering worden ook besproken in het functioneringsgesprek.
Werkdruk en werklast
Werkdruk en werklast zijn in de afgelopen jaren regelmatig onderwerp van gesprek geweest. Vanuit de
werkdrukgelden is er een conciërge benoemd. Wij geven hem liever de naam pedagogisch huismeester omdat hij
naast conciërgetaken ook pedagogische taken heeft. In de bijlage zijn twee documenten over werkdruk en werklast
toegevoegd.
Bijlagen
1. document werkdruk en werklast
2. besteding extra gelden werkdruk en werklast.

5.10 Klassenbezoek
De directie en IB-er leggen klassenbezoeken af. Dit kunnen bezoeken zijn die vooraf afgesproken zijn maar ook
zogenaamde flitsbezoeken. Na een bezoek vindt er altijd een gesprek plaats. Dit kan formeel zijn maar is vaak
informeel. Resultaten worden door de directeur meegenomen in functioneringsgesprekken en beoordelingen.

5.11 Persoonlijke ontwikkelplannen
Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)
Tijdens het functioneringsgesprek wordt ook de POP besproken. Leerkrachten stellen zich tot doel om de POP in de
door henzelf gestelde tijd te halen. Dit kan één of twee jaar zijn. Door het personeelslid wordt een plan opgesteld.
Achteraf wordt verantwoording afgelegd door leerkrachten over de vorderingen van de POP.

5.12 Functioneringsgesprekken
De directie voert jaarlijks een functioneringsgesprek met alle medewerkers. Tijdens dit functioneringsgesprek wordt
een formulier gebruikt dat vooraf door de medewerker wordt ingevuld. Op het formulier is ruimte voor opmerkingen
van de directie. Dit wordt tijdens het gesprek ingevuld.
Tijdens het functioneringsgesprek wordt het volgende besproken:
POP
relatie tot de schoolverbeterdoelen
werkdruk
loopbaanwensen
scholing
taakbeleid
mobiliteit en de mate van bekwaamheid (start-, basis- of vakbekwaam) van de leraar.

5.13 Beoordelingsgesprekken
Iedere 3 jaar worden de medewerkers beoordeeld door de directeur van de school aan de hand van een vast
formulier waarin de competenties beschreven staan. Naast deze lijst wordt het functioneren van de leerkracht ook
door de directeur van de school beschreven.
Iedere medewerker wordt na het eerste jaar beoordeeld. In verband de bekwaamheidsfases kan een medewerker ook
tussentijds beoordeeld worden.

5.14 Professionalisering
Professionalisering.
De professionalisering is altijd gericht op de ontwikkeling en het uitvoeren van het beleid van de school. De individuele
professionalisering is gericht op de persoonlijke professionele ontwikkeling van leerkrachten. Deze professionalisering
moet in dienst staan van de schoolontwikkeling en dat wat de leerkracht nodig heeft om daarin mee te gaan of het
algemeen functioneren van een leerkracht. Iedere leerkracht maakt een eigen professionaliseringsplan en legt hier
achteraf verantwoording voor af.
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5.15 Teambuilding
Op onze school organiseren we diverse typen vergaderingen (zie hoofdstuk Organisatie en beleid) waarin we met
elkaar overleggen over thema’s die inhoudelijk en/of organisatorisch van belang zijn voor de school en de
leerkrachten. De eenheid in het team wordt ook versterkt door de gezamenlijke momenten van nascholing.
We onderscheiden in het kader van teambuilding ook de meer informele communicatiemomenten. We drinken iedere
ochtend voor schooltijd gezamenlijk koffie en thee. Twee keer per week is er een koffiemoment na schooltijd op
dinsdag en donderdag van 16.00 uur tot 16.30 uur Wij nemen dan soms ook kort zaken door die van belang zijn voor
de school en de leerkrachten. Na de kerstviering is er een samenzijn. Dit is meestal bij een van de leerkrachten thuis.
Daarnaast is er een jaarlijks etentje dat gecombineerd kan worden met een jubileum o.i.d.
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6 Organisatiebeleid
6.1 Organisatiestructuur
Onze school is een van de scholen van Prohles. De directie (directeur en adjunct-directeur) geven, onder
eindverantwoordelijkheid van de algemeen directeur van de stichting, leiding aan de school.
De directie is integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en het beleid en het uitvoeren
daarvan.
De directie wordt bijgestaan door twee IB-ers. De adjunct-directeur is ook ICT- coördinator
De directie heeft in de Medezeggenschapsraad een gesprekspartner (advies- of instemmingsbevoegdheid)
over het te voeren beleid. Op stichtingsniveau is er een GMR.
De school heeft de beschikking over een oudercontactcommissie die helpt met het organiseren van allerlei
(feestelijke) activiteiten.

6.2 Groeperingsvormen
Groepsbezetting
Iedere groep heeft ten hoogste twee leerkrachten. Dit is een afspraak binnen de school. Door het grote leerkrachten
tekort komt deze afspraak onder druk te staan.
Leerkrachten vervangen.
Iedere groep heeft ten hoogste twee leerkrachten. Wanneer er, door bijv. ziekte, een leerkracht vervangen moet
worden dan gebeurt dit bij voorkeur door de duo-partner. Wanneer dit niet mogelijk is wordt gezocht naar een andere
bevoegde leerkracht. In hoge uitzondering mag de onderwijsassistent een groep opvangen. Zij staat altijd onder
supervisie van een andere leerkracht of de directie. Groepen worden door afwezigheid van de leerkracht niet naar
huis gestuurd.
De school geeft een aantal leerkrachten jaarlijks een extra tijdelijke benoeming van wtf 0,0500. Deze werktijdfactor
staat voor 10 dagen per jaar. Deze 10 dagen kunnen ingezet worden ter vervanging van afwezige leerkrachten.
Hierdoor ontstaat een eigen vervangingspool.
Onderwijsassistentie
De Willem van Veenschool heeft 3 onderwijsassistenten. Zij ondersteunen leerkrachten bij de begeleiding van
leerlingen. Voor de inzet wordt een vast rooster opgesteld. Afspraken rondom de inzet en werkzaamheden van de
onderwijsassistente zijn schriftelijk vastgelegd.
Conciërge
De school heeft een conciërge. Met de taakomschrijving pedagogisch huismeester. Deze conciërge is benoemd in de
functie van onderwijsassistent omdat hij leerlingen begeleid.

6.3 Het schoolklimaat
Wij vinden het belangrijk, dat de school een veilige en verzorgde omgeving is voor de leerlingen en de medewerkers.
Een omgeving waarin iedereen zich geaccepteerd voelt en waar het plezierig samen-werken is. Onze school is een
school die open staat voor ouders.
De school en de groene omgeving ziet er verzorgd uit
De school is een veilige school
Leraren (onderling) en leerlingen (onderling) gaan respectvol met elkaar om
Meer over het schoolklimaat beschrijven we onder het hoofdstuk pedagogisch handelen.
Beoordeling
Het schoolklimaat wordt door ouders en leerkrachten als voldoende beoordeeld. Leerlingen echter beoordelen het
schoolklimaat als matig. De aandachtspunten daarbij zijn dat de school geen leerlingsraad heeft, dat leerlingen
onvoldoende mee kunnen denken en praten over school en dat de school onvoldoende activiteiten organiseert na
schooltijd.
Met het instellen van een leerlingenraad geven wij de leerlingen een platform om mee te denken en te praten over de
school. Bij de ontwikkelingen van de school past een leerlingenraad goed. Daarom wordt in de meerjarenplanning
opgenomen dat de school een leerlingenraad zal instellen.

Schoolplan 2019-2023

43

W. van Veenschool

Omschrijving

Resultaat

leerkrachtenlijst 2019 - Schoolklimaat

3,48

tevredenheidsonderzoek ouders 2019 - Schoolklimaat

3,34

vragenlijst leerlingen 2019 (WMK) - Schoolklimaat

2,99

Aandachtspunt

Prioriteit

Onze school heeft een leerlingenraad

hoog

Leerlingen mogen meedenken en meepraten over allerlei schoolzaken

hoog

De school organiseert voldoende activiteiten na schooltijd

laag

6.4 Veiligheid
De school beschikt over een veiligheidsplan. Hierin worden alle aspecten van veiligheid besproken en hoe er
omgegaan wordt met incidenten.
De aanpak en inzet die beschreven staan onder sociaal-emotionele ontwikkeling en pedagogisch klimaat in het
hoofdstuk Onderwijskundig beleid, dragen bij aan de sociale veiligheid binnen de school.
Aandachtsfunctionaris kindermishandeling huiselijk geweld
De school heeft een aandachtsfunctionaris kindermishandeling huiselijk geweld. Dit is één van de leerkrachten in het
team. De tijd die hiervoor beschikbaar is wordt verwerkt in de normjaartaak.
Het toezichtkader kindermishandeling/huiselijk geweld is onder organisatie te vinden op de Website van de school.
Alle medewerkers hebben kennis genomen van dit nieuwe toezichtkader.
Veligheidmedewerker
De school heeft een veiligheidsmedewerker. Dit is de pedagogisch huismeester/conciërge van de school. In deze
functie is de conciërge benaderbaar en aanspreekbaar voor leerlingen i.v.m. de veiligheid in de breedste zin van het
woord.
Preventiemedewerker
De school heeft een preventiemedewerker. Dit is de pedagogisch huismeester/conciërge van de school. Hij ziet toe
op het veilig gebruik van het gebouw en de materialen. Daarnaast voert hij samen met een externe arbodeskundige
een check uit wat betreft de veiligheid van het gebouw en zorgt dat eventuele werkzaamheden die daaruit
voortvloeien uitgevoerd worden.
Beoordeling

Omschrijving

Resultaat

Zelfevaluatie - Veiligheid (SK1)

3,18

Bijlagen
1. veiligheidsplan

6.5 Arbobeleid
Risico-inventarisatie
Door een externe organisatie is een risico-inventarisatie gemaakt. De school heeft één van zijn leerkrachten belast
met de taak van preventiemedewerker. Door de preventiemedewerker is samen met de directie een risicoinventarisatie gemaakt. De preventiemedewerker heeft dit als uitgangspunt gebruikt voor het maken van een plan van
aanpak.
ziekte leerkrachten
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Het beleid is erop gericht om uitval van leerkrachten te voorkomen. Bij langdurige uitval stelt de arbeidsdeskundige –
eventueel in overleg met de bedrijfsarts – een probleemanalyse op. De directeur en de zieke leerkracht stellen
vervolgens een plan van aanpak op. Tevens bestaat de mogelijkheid voor overleg met de bedrijfsarts en de
personeelsconsulent in het Sociaal Medisch Overleg. Wij hechten veel belang aan een gezond leef- en werkklimaat in
en rondom de school.

6.6 Interne communicatie
Op onze school vinden we de interne communicatie van groot belang. We zijn gericht op het creëren van
betrokkenheid van de medewerkers op het werk en op de school om op die manier de kwaliteit van de school te
optimaliseren. Daarom zorgt de schoolleiding voor een heldere vergaderstructuur en worden er effectieve
hulpmiddelen gebruikt.
Qua communicatiegedrag vinden we het volgende belangrijk:
1.
2.
3.
4.

Zaken worden op de juiste plaats besproken
Vergaderingen worden goed voorbereid
Op vergaderingen is sprake van actieve deelname
We geven elkaar respectvolle feedback en accepteren ook feedback

Interne Communicatie
Over de wijze van( intern) communiceren zijn afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn schriftelijk vastgelegd.
Hierdoor is er veel rust en duidelijkheid in de school ontstaan.
Twee keer per jaar staat de evaluatie van de communicatie geagendeerd om deze te borgen en te bewaken.
Vergaderen
De vergaderingen worden vooraf in een jaarplanner vastgelegd. Er worden 6 avondvergaderingen gehouden. .
Afspraken rondom de wijze van vergaderen, communiceren en de besluitvorming zijn schriftelijk vastgelegd. De
agenda van iedere vergadering wordt vastgelegd in een ODAT-format. ODAT staat voor onderwerp, doel, aanpak en
tijd. De agenda wordt opgesteld door de directie.
De vergadering wordt vastgelegd in een actielijst. De actielijst wordt ook verwerkt in een vast format. De actielijst
wordt bij toerbeurt door de leerkrachten gemaakt.
In de laatste week van de zomervakantie wordt de startvergadering gehouden. Tijdens deze vergadering wordt het
jaarplan van het afgelopen schooljaar geëvalueerd en het jaarplan van het voorliggende jaar toegelicht. In de maand
april wordt een vergadering gepland waarin de resultaten van de school worden besproken. Eventuele bijstellingen
worden toegelicht.
Jaarplanner
Alle geplande activiteiten staan aangeven in een jaarplanner voor leerkrachten. Deze jaarplanner ontvangen de
leerkrachten aan het begin van het schooljaar.
Jaartaakoverzicht
Alle taken van elke leerkracht worden weergegeven in het jaartaakoverzicht. Dit overzicht krijgen de leerkrachten voor
de start van het schooljaar. Elke leerkracht ontvangt een overzicht van zijn of haar taken.
Functioneringsgesprekken / POP-gesprekken
Ieder jaar wordt er door de directie met alle personeelsleden een functioneringsgesprek / POP-gesprek gehouden. Dit
gesprek vindt plaats aan de hand van een vast format. Dit format en de agenda voor dit gesprek krijgen de
leerkrachten vooraf aan dit gesprek. De planning voor deze gesprekken wordt voor de start van het schooljaar
bekend gemaakt.
Schriftelijke interne communicatie.
De interne communicatie verloopt over het algemeen via de mail.
Beoordeling
Omschrijving

Resultaat

leerkrachtenlijst 2019 - Integraal Personeelsbeleid

3,4
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6.7 Samenwerking
Onze school werkt effectief samen met voorschoolse voorzieningen waaronder peuterspeelzaal en kinderopvang.
Deze samenwerking is m.n. gericht op informatie-uitwisseling over leerlingen. en het realiseren van een doorgaande
leerlijn. Daarnaast werken we samen met vervolgscholen (ook bij een tussentijds vertrek). In alle gevallen betrekken
we ouders bij de overgang van hun kind (voorschool – school; school – voortgezet onderwijs; school – andere
school). Met betrekking tot leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte werken we samen met het
samenwerkingsverband en met zorgpartners. Tenslotte werken we constructief samen met de gemeente.
In het kader van de zorg onderhouden wij contacten met:
De leerplichtambtenaar
De wijkagent
Centrum voor jeugd en gezin
Schoolmaatschappelijk werk
Schoolarts

Beoordeling
Omschrijving

Resultaat

Zelfevaluatie - Samenwerking (OP6)

3,67

6.8 Contacten met ouders
Goede contacten met ouders vinden wij van groot belang, omdat school en ouders dezelfde doelen nastreven: de
algemeen menselijke en de cognitieve ontwikkeling van (hun) kinderen. Ouders zien we daarom als gelijkwaardige
gesprekspartners. Voor de leraren zijn de bevindingen van de ouders essentieel om het kind goed te kunnen
begeleiden. En voor de ouders is het van belang dat zij goed geïnformeerd worden over de ontwikkeling van hun
kind.

6.9 Overgang PO-VO
We willen ervoor zorgen, dat onze leerlingen soepel instromen naar een passende vorm van het voortgezet
onderwijs. Voor ons betekent dit dat wij meer inzicht willen krijgen in waar onze leerlingen na groep 8 terechtkomen
en wat zij (extra) nodig hebben om in het voortgezet onderwijs te slagen. Wij hechten daarom veel waarde aan een
geregeld contact met de scholen waar onze leerlingen naar toe gaan. Daarom vinden wij een warme overdracht van
onze leerlingen naar het voortgezet onderwijs van groot belang.
Een aantal scholen voor het voorgezet onderwijs wordt door de leerlingen van groep 8 samen met hun leerkracht
bezocht.
Wij worden door een aantal scholen voor voortgezet onderwijs op de hoogte gehouden over de vorderingen van onze
leerlingen die bij hen op school zitten.
De school heeft een stroomschema gemaakt waarop te zien is hoe de verwijzing naar het voortgezet onderwijs
verloopt. Dit stroomschema is als bijlage toegevoegd.

6.10 Privacybeleid
De stichting Prohles,waartoe onze school behoort, beschikt over een privacyreglement (incl. protocollen) waarin staat
hoe wij met privacy omgaan. In het reglement staat hoe we omgaan met de persoonsgegevens van leerlingen én
medewerkers en hoelang de gegevens worden bewaard. In het reglement garanderen we dat de persoonsgegevens
zorgvuldig worden behandeld. Dat betekent dus ook dat de informatie die we in de schooladministratie (o.a. het
LOVS) vastleggen juist, nauwkeurig én volledig up-to-date is. Het reglement staat op onze website.
Prohles heeft een AVG-functionaris in dienst.

6.11 Voor- en vroegschoolse opvang
Voorschoolse educatie (peuteropvang)
Veel kinderen die op de Willem van Veenschool voor groep 1 (vroegschoolse educatie) worden aangemeld, hebben
als peuter enkele dagdelen per week de peuteropvang bezocht. Bij de overdracht van de peuteropvang naar groep 1
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van de Willem van Veenschool wordt informatie uitgewisseld d.m.v. een door ouders ondertekend
observatieformulier. Wanneer daar aanleiding voor is, bijvoorbeeld na de inzet van een plusleidster, wordt de leerling
overgedragen met een ‘warme overdracht’. Tijdens een warme overdracht gaan school, peuteropvang, ouders en
indien nodig ook de plusleidster met elkaar in gesprek om de onderwijs- en begeleidingsbehoeften van het kind vast
te stellen. Een handelingsplan van de peuteropvang wordt daarbij eventueel overgenomen om een doorlopende lijn
voor de leerling te waarborgen.

6.12 Voor-, tussen- en naschoolse opvang
Tussenschoolse opvang
Onze school biedt de mogelijkheid tot overblijven. De tussenschoolse opvang is in handen van KOK (Kinder Opvang
Katwijk). De coördinator van de TSO is in dienst van KOK. Door de coördinator worden de overblijfmedewerkers
aangestuurd.
Naschoolse opvang
De naschoolse opvang is ook in handen van KOK. Ouders maken hiervoor zelf afspraken met deze organisatie. KOK
zorgt voor het vervoer van school naar een andere locatie voor BSO.
Voorschoolse opvang
Voor schooltijd kunnen ouders gebruik maken van de voorschoolse opvang. Deze is gesitueerd in een naburige
school. Kinderen worden door de leiding van de BSO naar school gebracht.
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7 Financieel beleid
7.1 Lumpsum financiering, ondersteuning en gesprekken
De afspraken met betrekking tot de financiën van onze school zijn vastgesteld in het Financieel Beleidsplan van de
Stichting. De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk voor de effectieve besteding van de middelen. De directies
worden ondersteund door het administratiekantoor en stafmedewerkers. Het financieel beleid is erop gericht om de
continuïteit van de totale organisatie te waarborgen en de optimale randvoorwaarden te creëren om de gestelde
doelen uit het strategisch beleidsplan van de Stichting en het schoolplan van de school te realiseren.
Het leerlingaantal van de Willem van Veenschool is stabiel. Het aanbod van leerlingen is groter dan dat de school kan
plaatsen. Door een bovengrens te bepalen voor het aantal leerlingen per groep kan de school financieel stabiel
draaien.
De school streeft naar een gezonde verhouding tussen personele en materiële uitgaven t.w. 82%/18%. Deze
verhouding wordt gehanteerd binnen Prohles..
Er is een meerjarenbegroting gemaakt voor de jaren 2019-2024. Hierin worden strategische keuzes gemaakt. Deze
begroting wordt elk jaar bijgesteld en er wordt een nieuw jaar aan toegevoegd. Hiermee ontstaat er een overzicht en
inzicht in de financiën op langere termijn.
De begroting wordt ter beoordeling aan de directeur-bestuurder voorgelegd. Per kwartaal wordt bekeken of de
uitgaven in de “pas” lopen met de begroting. Na afloop van het kalenderjaar wordt bekeken in hoeverre de begroting
is overschreden en eventueel moeten worden bijgesteld.

7.2 Externe geldstromen
Van het rijk ontvangt de school: lumpsumgelden, geoormerkte gelden via de bestemmingsbox en werkdrukgelden. De
budgetten komen op bovenschools niveau binnen en worden van daaruit verdeeld. De school verantwoordt zich over
de deugdelijke besteding van de gelden.

7.3 Interne geldstromen
School vraagt van de ouders van leerlingen een vrijwillige bijdrage. Het bedrag voor een kind is € 20,00 per jaar. Van
de inkomsten worden door de oudercontactcommissie (OCC) diverse activiteiten georganiseerd (zie de schoolgids).
De oudercontactcommissie stelt in overleg met de MR een begroting op en legt financiële verantwoording af via de
jaarrekening. De MR controleert de inkomsten en uitgaven.
De financiën van de OCC worden beheerd door de directie van de school. Sinds de nieuwe AVG-wet is het
ingewikkeld (zo niet onmogelijk) om dit door ouders te laten doen, omdat persoonsgegevens hierbij niet af te
schermen zijn.

7.4 Sponsoring
Soms worden er zaken door plaatselijke ondernemers gesponsord. Bijvoorbeeld voor de paasmaaltijd of de
avondvierdaagse. Sponsoring is op zich geen probleem met de volgende drie punten als voorwaarde:
Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige doelstellingen van de school. Er
mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van leerlingen.
Sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en fatsoen.
Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van
het onderwijs en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen
Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs beïnvloeden, dan wel in strijd
zijn met het onderwijsaanbod en de kwaliteitseisen die de school aan het onderwijs stelt. Het primair
onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen.
De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op beslissingen van het bevoegd gezag over sponsoring.

7.5 Begrotingen
De begroting wordt jaarlijks voorafgaande aan het kalenderjaar op voorstel van de directeur-bestuurder vastgesteld.
De vastgestelde begroting is taakstellend voor de algemeen directeur en de directies van de scholen. Dat betekent
dat in principe geen uitgaven kunnen worden gedaan, zonder dat deze zijn begroot. Schuiven binnen de begroting is
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toegestaan, mits geen geweld wordt gedaan aan de vooraf geformuleerde beleidsdoelen.
De directie stelt jaarlijks in overleg met de directeur-bestuurder een voorstel op voor een begroting voor het komende
kalenderjaar met een toelichting (exploitatiebegroting). Daarin zijn alle inkomsten en uitgaven van de school
opgenomen waarvoor de directeur verantwoordelijk is.
Daarnaast stelt de directeur jaarlijks in het voorjaar in overleg met de beleidsmedewerker P&O een
personeelsformatieplan op. Het personeelsformatieplan wordt besproken met de GMR .
Onze school beschikt vervolgens over een meerjarenexploitatiebegroting met een geldigheid van vier jaar (personeel
en materieel). Deze begroting wordt opgesteld op hoofdlijnen en getoetst aan het meerjarenbeleidsplan. De
ontwikkeling van het aantal leerlingen en de gewogen gemiddelde leeftijd van het onderwijspersoneel zijn bepalende
indicatoren voor de meerjarenbegroting.
De meerjareninvesteringsbegrotingen (OLP, ICT, meubilair, apparatuur) worden afgeleid van de gegevens die zijn
verkregen uit de zogenaamde nulmetingen. Vanaf het jaar 2005 zijn de investeringen geactiveerd en op basis van de
gekozen afschrijvingstermijnen wordt bepaald wanneer de investering is afgeschreven.
Gebouw
Vanuit de risicoanalyse, uitgevoerd door de preventiemedewerker, zijn met betrekking tot het beheer van het gebouw
prioriteiten aangegeven wat betreft de veiligheid. Hiervoor zal een plan van aanpak gemaakt worden. De kosten hierin
worden opgenomen in de begroting.
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8 Zorg voor kwaliteit
8.1 Kwaliteitszorg
PDCA
Onze school beschikt over een systeem voor kwaliteitszorg: vanuit een meerjarenplanning beoordelen en verbeteren
we de kwaliteit van ons onderwijs op een systematische en effectieve wijze. Hiervoor worden jaarplannen gemaakt en
in een jaarverslag wordt beschreven of de doelen binnen het jaarplan gerealiseerd zijn.
Integraal personeelsbeleid
Daarnaast hebben we onze kwaliteitszorg gekoppeld aan ons integraal personeelsbeleid bestaande uit
functioneringsgesprekken, één keer in de drie jaar een beoordeling en flitsbezoeken. In de functioneringsgesprekken
reflecteren medewerkers op eigen functioneren in het kader van de schoolontwikkeling. Hiermee borgen we dat de
schoolontwikkeling en de ontwikkeling van onze medewerkers parallel verloopt.
Methode onafhankelijk toetsen
Twee keer per jaar worden methode onafhankelijke toetsen afgenomen bij alle leerlingen voor de vakgebieden
technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen. De school toetst om:
Het onderwijs aan het kind te volgen en wanneer nodig bij te stellen.
Het onderwijs aan de groep te volgen en wanneer nodig bij te stellen.
Het onderwijs binnen de school te volgen en mogelijk bij te stellen.
De keuzes die door de school gemaakt worden met betrekking tot het onderwijs aan bestuur en overheden te
legitimeren.
Vragenlijsten
De school laat cyclisch de kwaliteit van het onderwijs beoordelen door ouders, medewerkers en leerlingen.
Kwaliteitsindicatoren.
1. Wij beschikken over een meerjarenplanning voor kwaliteitszorg
2. Wij beschikken over toetsbare doelen bij de diverse beleidsterreinen (zie dit schoolplan)
3. Wij beschikken over een evaluatieplan waardoor geborgd is dat de verschillende beleidsterreinen (zie dit
schoolplan) minstens 1 x per vier jaar beoordeeld worden
4. Wij laten de kwaliteit van onze school cyclisch beoordelen door ouders, leerlingen en leraren
5. Wij werken planmatig aan verbeteringen (vanuit de documenten: schoolplan, jaarplan en jaarverslag)
6. Wij evalueren stelselmatig of onze verbeterplannen gerealiseerd zijn
7. Wij borgen onze kwaliteit (o.a. door zaken op schrift vast te leggen)
8. Wij rapporteren aan belanghebbenden (inspectie, bevoegd gezag, MR en ouders)
Beoordeling
Door de leerkrachten wordt de kwaliteitszorg als voldoende beoordeeld. De ouders en leerlingen beoordelen de
kwaliteitszorg als matig. Wanneer we kijken naar de aandachtspunten gaat het bij beide groepen er om dat zij het
gevoel hebben niet regelmatig geïnformeerd te worden over de verbeteringen en vernieuwingen van het onderwijs op
de Willem van Veenschool. De school vindt dit een opmerkelijk aandachtspunt omdat er regelmatig in de nieuwsbrief
geschreven wordt over de onderwijsvernieuwingen en de invulling van bijvoorbeeld studiedagen. De school zal
nagaan hoe dit verbeterd kan worden.
Ouders en leerlingen geven ook aan dat hen onvoldoende naar hun mening wordt gevraagd. Door de fusie van de
twee stichtingen waaruit Prohles is ontstaan heeft het uitzetten van de vragenlijsten een jaar vertraging opgelopen.
Dit maakt dat ouders en leerlingen 4 jaar geleden voor het laatst naar hun mening is gevraagd. De school zal er in de
toekomst op toezien dat ouders en leerlingen regelmatig om hun mening wordt gevraagd.
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Omschrijving

Resultaat

Zelfevaluatie - Kwaliteitszorg (KA1)

3,3

leerkrachtenlijst 2019 - Kwaliteitszorg

3,35

tevredenheidsonderzoek ouders 2019 - Kwaliteitszorg

2,95

vragenlijst leerlingen 2019 (WMK) - Kwaliteitszorg

2,84

Aandachtspunt

Prioriteit

Er wordt regelmatig aan mij gevraagd of ik tevreden ben met de school

gemiddeld

De school vraagt in voldoende mate naar de mening van ouders over de school

gemiddeld

Ik ontvang informatie over de effecten van verbeteractiviteiten schriftelijk

gemiddeld

De school vertelt welke verbeteringen lukken en welke niet

gemiddeld

Ik weet wat de school wil verbeteren

gemiddeld

8.2 Kwaliteitscultuur
De school is sterk gericht op het steeds verbeteren van de persoonlijke kwaliteit van alle teamleden. Het
uitgangspunt voor onze professionalisering is onze visie die vertaald is in ambities, in indicatoren voor ons
(onderwijskundig) handelen. De belangrijkste kenmerken en eigen kwaliteitsaspecten van onze school zijn:
1.
2.
3.
4.
5.

We beschikken over een visie die vertaald is in concrete gedragsindicatoren in schoolplan en jaarplannen
Onze visie en de ambities vormen het uitgangspunt voor onze professionalisering
De schoolleiding is sterk gericht op de ontwikkeling van het team
De schoolleiding heeft zicht op de sterke kanten en de verbeterpunten van de leraren (en het team als geheel)
De schoolleiding beschikt over een professionaliseringsplan (jaarlijkse update)

Beoordeling
Omschrijving

Resultaat

Zelfevaluatie - Kwaliteitscultuur (KA2)

3,09

8.3 Verantwoording en dialoog
Op onze school betrekken we belanghebbenden bij ons onderwijs. Met de MR van de school wordt regelmatig
gesproken over de kwaliteit van het onderwijs en de veranderplannen.
Met ouders vinden regelmatig informele gesprekken plaats over ons onderwijs en de kwaliteit daarvan tijdens de
koffie-inloopmomenten. Deze momenten worden maandelijks gehouden. Van wat besproken is tijdens deze koffieinloopmomenten wordt in de nieuwsbrief kort verslag gedaan.
Op de website van de school wordt zo nu en dan een poll uitgezet met vragen over actuele zaken.
Uit de leerlingenvragenlijst komt duidelijk naar voren dat er bij de leerlingen behoefte is aan een leerlingenraad. De
school is van mening dat dit zeker past bij de werkwijze van de school. Daarom is het instellen van een leerlingenraad
opgenomen in de planning voor de komende jaren.
Ieder jaar stellen we een jaarplan op met onze verbeterdoelen. Het uitgangspunt van de jaarplannen is het
schoolplan. Het jaar sluiten we af met een jaarverslag waarin we verantwoording afleggen wat betreft de realisatie
van onze verbeterdoelen en de behaalde resultaten.
De jaarplannen en jaarverslagen worden met de MR van de school besproken.
Beoordeling
Omschrijving

Resultaat

Zelfevaluatie - Verantwoording en dialoog (KA3)

2,9
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8.4 Wet- en regelgeving
Onze school heeft kennis genomen van de eisen van de Inspectie van het Onderwijs voor wat betreft wet- en
regelgeving. Wij houden ons aan de volgende eisen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

8.5 Inspectiebezoeken
Onze school heeft op 8 september 2016 een schoolbezoek gehad van de Inspectie van het Onderwijs. We
beschikken over een rapport met de bevindingen (zie bijlage). De inspectie heeft geconcludeerd dat de kwaliteit van
het onderwijs op onze school op orde is: onze school heeft een basisarrangement (voldoende). Er zijn nauwelijks
tekortkomingen, en daar waar dat wel zo is, hebben we een plan van aanpak opgesteld.
Aandachtspunt

Prioriteit

Inspectie bezoek 2016. Doortrekken van het uitdagend leren van het middagprogramma
naar het ochtendprogramma. Dit proces is inmiddels in gang gezet en krijgt daarom een
gemiddelde prioriteit.

gemiddeld

Inspectiebezoek 2016. Een meer doorgaande lijn tussen groep 2 en groep 3. In het
schooljaar 2019/2020 volgen de leerkrachten van groep 1,2 en 3 een cursus thematisch
onderwijs. Omdat dit inmiddels de aandacht heeft krijgt het een gemiddelde prioriteit mee.

gemiddeld

Inspectiebezoek 2016. Collegiale consultatie. Vindt vaak bij toeval ongepland plaats, soms
georganiseerd.

gemiddeld

Inspectiebezoek 2016. Het opstellen van een veiligheidsplan. Dit plan is inmiddels opgesteld laag
en is aan dit schoolplan toegevoegd. Dit onderwerp krijgt daarom een lage prioriteit mee.
Bijlagen
1. Inspectierapport 8-9-2016

8.6 Vragenlijst Leraren
School krijgt een gemiddelde waardering van 3,37. Dat is een ruime voldoende.
In de periode van 1 februari t/m 22 februari 2019 is op verzoek van de schoolstichting Prohles de volledige vragenlijst
voor leerkrachten (WMK) uitgezet. De vragenlijst leerkracht is ook ingevuld door werknemers met andere functies,
waaronder directie, RT-leerkracht en onderwijsondersteunend personeel.
De standaard vragenlijst bestaat uit 157 vragen. Van de 24 vragenlijsten zijn er 16 afgerond. Drie leerkrachten zijn wel
begonnen aan de vragenlijst maar hebben deze niet voor de sluitingsdatum afgerond. Het responspercentage ligt op
67% en dit krijgt de kwalificatie ‘Goed’.
Veruit het grootste deel van de leerkrachten die de vragenlijst hebben ingevuld vallen in de categorie 46 jaar en ouder
(12/16). De meesten hebben een dienstverband tussen de 10 en 30 uur
Een rapportage van de vragenlijst leraren en een analyse van deze vragenlijst opgesteld door de directie zijn als
bijlage toegevoegd.
Beoordeling
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Omschrijving

Resultaat

leerkrachtenlijst 2019 - Kwaliteitszorg

3,35

leerkrachtenlijst 2019 - Aanbod

3,3

leerkrachtenlijst 2019 - Tijd

3,55

leerkrachtenlijst 2019 - Pedagogisch Handelen

3,51

leerkrachtenlijst 2019 - Didactisch Handelen

2,98

leerkrachtenlijst 2019 - Afstemming

3,41

leerkrachtenlijst 2019 - Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen

3,28

leerkrachtenlijst 2019 - Schoolklimaat

3,48

leerkrachtenlijst 2019 - Zorg en begeleiding

3,18

leerkrachtenlijst 2019 - Opbrengsten

3,63

leerkrachtenlijst 2019 - Integraal Personeelsbeleid

3,4

Bijlagen
1. analyse vragenlijst leraren
2. rapportage vragenlijst leerkrachten

8.7 Vragenlijst Leerlingen
De school krijgt van de leerlingen een voldoende, met een gemiddelde waardering van 3,07. Over het
algemeen zien we een kritische waardering van de verschillende domeinen. Positieve uitzondering is het domein
Pedagogisch handelen.
In de periode van 1 februari t/m 22 februari 2019 is op verzoek van de schoolstichting Prohles de volledige vragenlijst
voor leerlingen (WMK) uitgezet onder de leerlingen van de groepen 5 t/m 8. Deze vragenlijst is voor het eerst
afgenomen.De standaard vragenlijst bestaat uit 115 vragen. Van de 105 respondenten (leerlingen) zijn in totaal 103
vragenlijsten afgerond. De respons is daarmee bijna maximaal.
Het grootst aantal vragenlijsten zijn ingevuld door de leerlingen van groep 6 (28,4%). Het kleinste deel is ingevuld
door leerlingen uit groep 5 (21,6%). De leerlingen van de groepen 7 en 8 vormen respectievelijk 26,5% en 23,5% van
het totaal aantal ingevulde vragenlijsten.
Bij het afdrukken van een rapportage kan er voor worden gekozen om de gemiddelde waardering per groep weer te
geven, zodat duidelijk wordt of er sprake is van grote verschillen in waardering per groep. Hiervan is in deze analyse
ook een aantal keer een weergave van overgenomen.
Als bijlage is de rapportage van de vragenlijst voor de leerlingen en een analyse die de school gemaakt heeft
toegevoegd.
Beoordeling

Schoolplan 2019-2023

53

W. van Veenschool

Omschrijving

Resultaat

vragenlijst leerlingen 2019 (WMK) - Kwaliteitszorg

2,84

vragenlijst leerlingen 2019 (WMK) - Aanbod

3,03

vragenlijst leerlingen 2019 (WMK) - Tijd

3,04

vragenlijst leerlingen 2019 (WMK) - Pedagogisch Handelen

3,35

vragenlijst leerlingen 2019 (WMK) - Didactisch Handelen

3,21

vragenlijst leerlingen 2019 (WMK) - Afstemming

2,83

vragenlijst leerlingen 2019 (WMK) - Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen

2,99

vragenlijst leerlingen 2019 (WMK) - Schoolklimaat

2,99

vragenlijst leerlingen 2019 (WMK) - Zorg en begeleiding

3,15

Bijlagen
1. analyse vragenlijst leerlingen.
2. rapportage vragenlijst leerlingen

8.8 Vragenlijst Ouders
De school krijgt van ouders een gemiddelde waardering van 3,26. Dat is een ruime voldoende.
In de periode van 1 februari t/m 22 februari 2019 is op verzoek van de schoolstichting Prohles de volledige vragenlijst
voor ouders (WMK) uitgezet onder de ouders van onze leerlingen. Op 19 februari is aan alle respondenten die de
vragenlijst nog niet hadden ingevuld een herinnering verstuurd via email. In de nieuwsbrief van diezelfde datum is ook
een herinnering geplaatst. Op dat moment was er een respons van 40 ingevulde vragenlijsten. Uiteindelijk zijn 58 van
de 152 vragenlijst ingevuld. Dit is een responspercentage van 38%. Volgens de rapportage krijgt een respons tussen
34% en 50% de waardering ‘voldoende’.
De standaard vragenlijst bestaat uit 104 vragen. Hieraan zijn 7 vragen toegevoegd om een beeld te krijgen over de
waardering van de Protestants christelijke (en Hervormde) identiteit van de school. Van een aantal ouders hebben wij
de feedback ontvangen dat de vragenlijst te lang was. In het systeem is terug te zien dat zeker 16 respondenten na
aan de vragenlijst te zijn begonnen dit niet hebben afgerond.
De afgeronde vragenlijsten zijn redelijk gelijkmatig verdeeld over de groepen 1 t/m 8. Ook het aantal jongens en
meisjes is nagenoeg gelijk.
Een rapportage van de vragenlijst voor ouders en een analyse van de school zijn als bijlage toegevoegd.
Beoordeling
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Omschrijving

Resultaat

tevredenheidsonderzoek ouders 2019 - identiteit

3,49

tevredenheidsonderzoek ouders 2019 - Kwaliteitszorg

2,95

tevredenheidsonderzoek ouders 2019 - Aanbod

3,28

tevredenheidsonderzoek ouders 2019 - Tijd

3,18

tevredenheidsonderzoek ouders 2019 - Pedagogisch Handelen

3,42

tevredenheidsonderzoek ouders 2019 - Didactisch Handelen

3,49

tevredenheidsonderzoek ouders 2019 - Afstemming

3,43

tevredenheidsonderzoek ouders 2019 - Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen

3,36

tevredenheidsonderzoek ouders 2019 - Schoolklimaat

3,34

tevredenheidsonderzoek ouders 2019 - Zorg en begeleiding

3,05

tevredenheidsonderzoek ouders 2019 - Opbrengsten

3,1

tevredenheidsonderzoek ouders 2019 - Integraal Personeelsbeleid

3,13

tevredenheidsonderzoek ouders 2019 - Algemeen

3,24

Bijlagen
1. analyse vragenlijst ouders.
2. rapportage vragenlijst ouders

8.9 Meerjarenplan 2019-2023
Onze school beschikt over een meerjarenplanning voor de kwaliteitszorg. Daarin zijn opgenomen de Quick Scan, de
Schooldiagnoses en de vragenlijsten (zie bijlage). De diverse paragrafen komen als volgt terug in de
meerjarenplanning.
De doelen in dit meerjarenplan zijn koersdoelen. In de jaarplannen worden deze opgedeeld d.m.v. tussendoelen.
Hierdoor ontstaat er een pad waarlangs de onderwijsvernieuwing kan plaatsvinden.

Hoofdstuk

Beleidsterreinen

1. Onderwijskundig
beleid

ontwikkeldoel:
ontwikkelen van een missie en
visie.
studiedag 7/1 en 6/5

2. Onderwijskundig
Beleid

Ontwikkeldoel:
van lesstofgericht - naar meer
kindgerichtonderwijs

3.
Onderwijskundig
beleid.
Pedagogisch
klimaat

Ontwikkeldoel:
het pedagogisch klimaat op de
Willem van Veenschool is
gebaseerd op de 3
psychologische basisbehoeften
relatie, competentie en
autonomie.
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gerealiseerd gerealiseerd gerealiseerd gerealiseerd
in juni 2020 in juni 2021 in juni 2022 in juni 2023

Hoofdstuk

Beleidsterreinen

4. Onderwijskundig
beleid

streefdoel:
Thematisch onderwijs heeft een
grote rol in het onderwijs en komt
terug binnen de
basisvaardigheden.

X

5. Onderwijskundig
beleid

Streefdoel:
leerkrachten voeren met
leerlingen gesprekken over
doelen die gehaald moeten
worden. Leerlingen zijn gewend
om feedback te ontvangen.

X

6. Onderwijskundig
beleid

Streefbeeld:
er worden gesprekken gevoerd
tussen ouders, leerkracht en
leerling over de ontwikkeling van
de betreffende leerling.

X

7. Onderwijskundig
beleid

Streefbeeld:
de school heeft onderzocht of er
nog methodes nodig zijn wanneer
ICT(Gynzy) toegepast wordt. Kan
er dan gewerkt worden vanuit
leerlijnen.

X

8. Onderwijskundig
beleid

streefbeeld:
De school onderzoekt of de
huidige gesprekkencyclus met
ouders nog passend is.

X

9. Onderwijskundig
beleid

streefbeeld:
De doorgaande lijn binnen de
school is vloeiend m.n. de
overgang tussen groep 2 en
groep 3.

X

10.
Onderwijskundig
beleid
didactisch handelen

streefbeeld:
Doorgaande lijn met name bij de
overgang van groep 2 naar groep
3.

11. Onderwijskundig Streefbeeld:
beleid
- De school heeft een
uit vragenlijst
leerlingenraad.
leerlingen
12. Onderwijskundig
beleid.
uit vragenlijst
leerkrachten

Streefbeeld:
-De school heeft onderzocht of
het schoolgebouw nog voldoet
i.v.m. de onderwijsvernieuwingen.

13. Didactisch
handelen
uit vragenlijst
leerlingen

-Gesprek met leerlingen over het
interessant maken van lessen
door leerkrachten. afwegen van
verwachting en mogelijkheden.
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Hoofdstuk

Beleidsterreinen

14. Schoolklimaat

De school is met leerkrachten,
ouders, leerlingen en MR in
gesprek gegaan over de
mogelijkheden van een
continurooster.

gerealiseerd gerealiseerd gerealiseerd gerealiseerd
in juni 2020 in juni 2021 in juni 2022 in juni 2023
X

15. Afstemming
in gesprek gaan met leerlingen
uit
over de volgende vragen:
vragenlijst leerlingen - Extra werk vind ik meestal leuk
en
- De juf of meester laat mij
vaak kiezen wat ik wil doen.

X

16. Schoolklimaat
uit vragenlijst

De school is met leerlingen in
gesprek gegaan over allerlei
schoolse zaken.

X

17. Schoolklimaat
uit vragenlijst

De school heeft nagedacht of zij
naschoolse activiteiten wil
aanbieden.

X

18
Borgen didactisch handelen
Didactisch handelen eventueel aanpassen aan
onderwijsvernieuwing.

X

X

X

X

19.
Pedagogisch
handelen

X

X

X

X

7

6

7

Borgen pedagogisch klimaat
zoals beschreven onder 3.

20.
In het jaarplan 2017/2018 was
X
onderwijskundig
het volgende doel opgenomen:
beleid
- Doorschuiven begrijpend lezen
didactisch handelen overwegen voor betere
aansluiting bij onderwijsbehoefte .
In het schooljaar 2017/2018 is dit
doel niet aan de orde gekomen
en doorgeschoven naar het
jaarplan 2018/2019. Omdat voor
dat schooljaar afspraken waren
gemaakt met het team om naast
Pedagogisch Tact geen andere
grote onderwijsvernieuwingen op
te pakken is dit onderwerp
doorgeschoven naar 2019/2020.
Voordat deze
onderwijsvernieuwing opgepakt
wordt moet afgewogen worden of
deze onderwijsvernieuwing nog
relevant is.
21.
huiswerkbeleid
uit vragenlijsten

De school formuleert beleid
rondom het geven van huiswerk.

X

7
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8.10 Jaarplan 2019/2020
In het schema hieronder is het jaarplan 2019/2020 weergegeven. Dit plan is afgeleid van het meerjarenplan. In het
jaarverslag beschrijven we hoe de actiepunten zijn opgepakt en met welk resultaat. Voor de drie daarop volgende
jaren die binnen dit schoolplan vallen wordt voor ieder jaar een jaarplan opgesteld en achteraf een jaarverslag
gemaakt.
Voor de dagelijkse praktijk wordt een soortgelijk maar ander schema gebruikt. Deze is als bijlage toegevoegd.
Onderwerp

doel

aanpak

tijd

wie

1. formuleren van de
missie en visie

Aan de hand van
anekdotische verhalen.
Deze verhalen zijn door
leerkrachten geschreven
tijdens de opleiding
Pedagogisch Tact.

Tijdens studiedagen

studiedag 28/10
en 5/3
realisatie mei
2020

team
en directie

2. pedagogisch klimaat

Borgen van pedagogisch
klimaat a.d.v.
psychologische
basisbehoefte.

evaluatie tijdens
teamvergaderingen

13/2

team en
directie

3. leerlingenraad

instellen

kaders stellen van vorm
en bevoegdheden

mei 2020

directie

4. didactisch handelen

kwaliteit borgen

evaluatie tijdens
teamvergadering

13/2

team en
directie

5. De vijf
aandachtspunten vanuit
de oudervragenlijst
Genoemd onder
kwaliteitszorg in het
schoolplan.

Per genoemd punt
nagaan hoe wij ouders
tegemoet kunnen komen
wat betreft de
aandachtspunten

De directie bedenkt hoe
ouders andes/beter
geïnformeerd kunnen
worden en hoe we hen
regelmatiger naar hun
mening kunnen vragen.

mei 2020

directie

6. begrijpend lezen

relevantie doorschuiven
begrijpen lezen als
veranderpunt.

overleg in
teamvergadering

30/9

team

7. Werkplaats

voortgang

gesprek bovenschools

december
maart

directie

8. Thematisch werken
groep 1,2 en 3

Vloeiendere doorgaande
lijn

studiedagen 2019/2020

zie jaarplanning

leerkrachten
groep 1,2 en
3 + directie

9. Taal betekenisvol
invoegen in
themaonderwijs

Taal betekenisvol
invoegen in thematisch
onderwijs.

Studiedagen 2019/2020

zie jaarplanning

leerkrachten
groep 4 t/m 8
+ directie

10. Hoogbegaafde
aanpak groep 8

uitdagende opdrachten
voor leerlingen met hoge
resultaten

i.v.m te lage resultaten
eindtoets

gedurende het
schooljaar

leerkracht-en
groep 8
directie
ondersteuning
IB

Schoolplan 2019-2023

58

W. van Veenschool

11. Onderzoeksvragen
m.b.t. resultaten
eindtoets onderzoeken

Aan de hand van
onderzoeksvragen en
deelvragen onderzoeken
wat de oorzaak kan zijn
van de tegenvallende
resultaten van de
eindtoets.

onderzoek uitvoeren
tussen zomervakantie
en herfstvakantie

tot eind oktober
2019

Directie en
IB-er.

12. Nieuw stroomschema evalueren en eventueel
uitstroom VO
bijstellen

met leerkrachten van
groep 6,7 en 8

april 2020

leerkrachten
en directie

13. Young engineers

project

aanbieden aan
leerlingen leerlingen
kunnen solliciteren

okt 2019

directie

14. schaken

project

aanbieden aan sterke
rekenaar groep 5 en 6

maart 2020

directie

15. ICT

toerusting team

in teamvergadering

5/11

door ICT-er

16. Gynzy

invoeren in groep 5 en 6

volgens het
stappenplan

start september
2019

Leerkrachten
directie, ICTer

17. resultaten

bespreken successen en
aandachtspunten

in teamvergadering

26/3

presentatie
door directie
team

18. werkdruk werklast

inzet conciërge en
onderwijsassistenten

in vergadering

13/2

Team

19. didactisch handelen

evaluatie (
groepsplannen)

in vergadering

13/2

Team

20. communicatie

evaluatie

in vergadering

25/5

Team

21.
bespreken functioneren
functioneringsgesprekken en zelfreflectie
leerkrachten

a.d.v. vast format

tussen januari
en april volgens
rooster.

directie,
teamleden.

22. leerkrachtentekort

beperken overbelasting
leerkrachten.
Bij ziekte voor vervanging
eigen vervangingspool of
onderwijsassistenten
inzetten.

soms overleg met het
hele team. Meedenken
met een oplossing.

2019/2020

22. Parro

Communicatiemiddel
ouders

toelichting op studiedag

6/9

team, directie

23 instructievorm
toegevoegd n.a.v.
inspectiebezoek op
19/9/2019

gedifferentieerde
instructie en verwerking

toelichting op 30/9 start
toepassing
evaluatie op 5/11, 15/1
en 26/3

evaluatie op
5/11
15/1
26/3

team en
directie

24.
huiswerkbeleid

formuleren
huiswerkbeleid

in teamvergadering

teamvergadering team en
13/2
directie

Bijlagen
1. jaarplan 2019 2020
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9 Strategisch beleid
9.1 Strategisch beleid Prohles
De Stichting Prohles beschikt over een strategisch beleidsplan.
Dit strategisch beleid wordt weergegeven in de koersnota van Prohles. Deze koersnota is als bijlage toegevoegd aan
de paragraaf Prohles onder het hoofdstuk Schoolbeschrijving.
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10 Aandachtspunten 2019-2023
Thema

Mogelijk aandachtspunt

Prioriteit

Streefbeeld

Streefbeeld: In 2023 heeft het thematisch onderwijs een nog grotere rol
in ons onderwijs en komt deze aanpak ook terug binnen de
basisvaardigheden.

hoog

Streefbeeld: In 2023 kennen leerlingen de doelen die gehaald moeten
hoog
worden op het gebied van taal en rekenen en zijn ze steeds meer in staat
om daarbij eigen doelen te stellen. Leerlingen zijn meer autonoom in de
verwerking van de stof.
Streefbeeld: In 2023 voeren leerkrachten met leerlingen het gesprek over hoog
de doelen die gehaald moeten worden en zijn leerlingen gewend om
feedback te ontvangen.

Didactisch
handelen

Actieve en
zelfstandige
leerhouding van
de leerlingen

Afstemming

Het schoolklimaat

Kwaliteitszorg

Schoolplan 2019-2023

Streefbeeld: In 2023 worden er gesprekken gevoerd tussen de leerling,
leerkracht en ouders over het onderwijs aan de desbetreffende leerling.

hoog

Streefbeeld: In 2023 heeft de school onderzocht of er voor rekenen en
spelling nog methodes nodig zijn of dat dit met behulp van ICT kan.

hoog

Streefbeeld: In 2023 heeft de school onderzocht of de huidige
gesprekkencyclus met ouders nog bruikbaar is of dat deze aangepast
moet worden vanwege bovenstaande streefbeelden.

hoog

Streefbeeld: In 2023 is duidelijk of er aanpassingen gedaan moeten
worden aan het schoolgebouw om te passen bij ons huidige onderwijs.

hoog

Streefbeeld: In 2023 is de doorgaande leerlijn voor alle leerlingen
vloeiend. Met name bij de overgang van groep 2 naar groep 3 is het
verschil in onderwijsvorm minder groot.

hoog

Streefbeeld: In 2021 heeft de school een leerlingenraad.

hoog

Het gebouw draagt bij aan de mogelijkheden om zelfstandig te (laten)
werken

gemiddeld

Mijn lokaal maakt zelfstandig werken goed mogelijk

gemiddeld

Wij doen regelmatig groepswerk

gemiddeld

De juf of meester bespreekt na afloop de lessen met ons

gemiddeld

De juf of meester zorgt ervoor dat ik het interessant vind

gemiddeld

Het extra werk vind ik meestal leuk

gemiddeld

De juf of meester laat mij vaak kiezen wat ik wil doen

gemiddeld

Onze school heeft een leerlingenraad

hoog

Leerlingen mogen meedenken en meepraten over allerlei schoolzaken

hoog

De school organiseert voldoende activiteiten na schooltijd

laag

Er wordt regelmatig aan mij gevraagd of ik tevreden ben met de school

gemiddeld

De school vraagt in voldoende mate naar de mening van ouders over de
school

gemiddeld

Ik ontvang informatie over de effecten van verbeteractiviteiten schriftelijk

gemiddeld

De school vertelt welke verbeteringen lukken en welke niet

gemiddeld
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Thema

Mogelijk aandachtspunt

Prioriteit

Ik weet wat de school wil verbeteren

gemiddeld

Inspectiebezoeken Inspectie bezoek 2016. Doortrekken van het uitdagend leren van het
middagprogramma naar het ochtendprogramma. Dit proces is inmiddels
in gang gezet en krijgt daarom een gemiddelde prioriteit.

Schoolplan 2019-2023

gemiddeld

Inspectiebezoek 2016. Een meer doorgaande lijn tussen groep 2 en
groep 3. In het schooljaar 2019/2020 volgen de leerkrachten van groep
1,2 en 3 een cursus thematisch onderwijs. Omdat dit inmiddels de
aandacht heeft krijgt het een gemiddelde prioriteit mee.

gemiddeld

Inspectiebezoek 2016. Collegiale consultatie. Vindt vaak bij toeval
ongepland plaats, soms georganiseerd.

gemiddeld

Inspectiebezoek 2016. Het opstellen van een veiligheidsplan. Dit plan is
inmiddels opgesteld en is aan dit schoolplan toegevoegd. Dit onderwerp
krijgt daarom een lage prioriteit mee.

laag
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11 Formulier "Instemming met schoolplan"

Brin:

13CU

Naam:

W. van Veenschool

Adres:

Huetingstraat 17

Postcode:

2223 BM

Plaats:

KATWIJK ZH

VERKLARING

Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van bovengenoemde school in te stemmen met het van 2019 tot 2023
geldende schoolplan van deze school.

Namens de MR,
naam

naam

functie

functie

plaats

plaats

datum

datum

handtekening

handtekening
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12 Formulier "Vaststelling van schoolplan"

Brin:

13CU

Naam:

W. van Veenschool

Adres:

Huetingstraat 17

Postcode:

2223 BM

Plaats:

KATWIJK ZH

VERKLARING

Het bevoegd gezag van bovengenoemde school heeft het van 2019 tot 2023 geldende schoolplan van deze school
vastgesteld.

Namens het bevoegd gezag,
naam

naam

functie

functie

plaats

plaats

datum

datum

handtekening

handtekening
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