
 Schoolplan 2015-2019 - SSBO Koningin Juliana -   1 

 

 

 



 Schoolplan 2015-2019 - SSBO Koningin Juliana -   2 

 

 
 

Samen Leren 

 
Schoolplan 2015-2019 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



 Schoolplan 2015-2019 - SSBO Koningin Juliana -   3 

 

Inhoud 
 

1. INLEIDING 6 

1.1. DOEL EN FUNCTIE 6 
1.2. INTERNE SAMENHANG 6 
1.3. RELATIE MET ANDERE BELEIDSDOCUMENTEN 6 
1.4. TOTSTANDKOMING 6 
1.5. PROCEDURES 7 
1.6. VISUALISATIE 8 

2. ONZE SCHOOL 9 

2.1. ZAKELIJKE GEGEVENS 9 
2.2. IDENTITEIT, MISSIE EN VISIE VAN DE SCHOOL 9 
2.3. HISTORIE VAN DE SCHOOL 10 
2.4. BEVOEGD GEZAG EN BESTUURSCONCEPT 10 
2.5. RELATIE MET BOVENSCHOOLSE ORGANISATIE CPOB 11 
2.6. RELATIE MET HET SAMENWERKINGSVERBAND 11 
2.7. SOCIALE CONTEXT 12 
2.8. LEERLINGEN 13 
2.9. OUDERS EN VERZORGERS 14 
2.10. PERSONEEL 14 
2.11. MEDEZEGGENSCHAP 14 
2.12. HUISVESTING EN SITUERING VAN DE SCHOOL IN DE OMGEVING 15 

3. SCHOOLONTWIKKELING EN KWALITEITSZORG 16 

3.1. UITGANGSPUNTEN EN VOORWAARDEN 16 
3.2. VISIE OP INTEGRALE KWALITEITSZORG 16 
3.3. KWALITEITSZORGSYSTEEM 19 
3.4. OVERLEGSTRUCTUUR 20 
3.5. GESPREKKENCYCLUS 21 
3.6. SCHOOLONTWIKKELING IN PRAKTIJK 22 

4. BELEIDSTERREINEN 25 

4.1. PERSONEEL EN ORGANISATIE 25 
4.2. COMMUNICATIE 27 
4.3. HUISVESTING EN INRICHTING 27 
4.4. FINANCIËN 28 

5. ANALYSE HUIDIGE STAND VAN ZAKEN 29 

5.1. EVALUATIE SCHOOLPLAN 2012-2015 29 
5.2. TEVREDENHEID BELANGHEBBENDEN 36 

6. ACTUELE INTERNE EN EXTERNE ONTWIKKELINGEN 40 

6.1. ONTWIKKELINGEN DIE VAN INVLOED ZIJN OP HET SCHOOLBELEID 40 
6.2. EXTERNE KANSEN EN BEDREIGINGEN; INTERNE STERKTES EN VERBETERPUNTEN 40 
6.3. CONSEQUENTIES VOOR ONZE BELEIDSVOORNEMENS 42 

7. MEERJARENBELEID 2015-2019 43 



 Schoolplan 2015-2019 - SSBO Koningin Juliana -   4 

 

7.1. SYNTHESE VAN EVALUATIE, TEVREDENHEIDONDERZOEKEN EN SWOT 43 
7.2. BELEIDSVOORNEMENS ONDERWIJSLEERPROCES 45 

8. MEERJARENBELEID 55 

8.1. PLANNING AFNAME VRAGENLIJSTEN 55 
8.2. MEERJARENPLANNING 55 

9. VASTSTELLINGSVERKLARING SCHOOLPLAN 2015-2019 56 

I.  LEERLINGGEVENS 57 
II.  OPBRENGSTEN JUNI 2015 60 
III. EINDOPBRENGSTEN. 61 
IV. KENGETALLEN ONDERWIJS. 61 
V. FUNCTIONEREN LEERLINGEN IN HET VO. 61 
VI. VRAGENLIJST A. PLANMATIGE ONDERSTEUNING 62 
VII. VRAGENLIJST B. ZORG VOOR KWALITEIT 65 
VIII. VRAGENLIJST C. SOCIALE VEILIGHEID 66 
IX. VRAGENLIJST D. OUDERPARTICIPATIE 68 
X. VRAGENLIJST D. LEERLINGPARTICIPATIE 69 
XI. VRAGENLIJST: PROFESSIONELE SCHOOLCULTUUR 70 
XII. VRAGENLIJST RAPPORTAGE QUICKSCAN WELZIJN PERSONEEL 71 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Schoolplan 2015-2019 - SSBO Koningin Juliana -   5 

 

 

  



 Schoolplan 2015-2019 - SSBO Koningin Juliana -   6 

 

1. Inleiding 

1.1. Doel en functie 

Dit schoolplan heeft als doel het plannen en vormgeven van toekomstig beleid en het 

geven van inzicht in de ambities en concrete plannen voor de komende jaren. Het 

schoolplan functioneert als een centraal document binnen de schoolontwikkeling. 

 

Dit schoolplan heeft verder de volgende functies: 

a. Beschrijven van identiteit, missie, visie en uitgangspunten;  

b. Verwijzen naar onderliggende documenten waarin beleid nader omschreven en 

uitgewerkt is; 

c. Het op koers houden van de school bij de realisatie van het beleid tijdens de 

komende jaren; 

d. Het afleggen van verantwoording (intern en extern) over de deugdelijkheid en kwali-

teit van ons onderwijs. 

 

Het schoolplan is statisch voor wat betreft de beschrijving van de identiteit, de missie, de 

visie en de uitgangspunten. Vanwege de aan dit schoolplan gekoppelde jaarplannen is 

het ook een dynamisch document. Aan de hand van deze jaarplannen wordt voortdurend 

aan verbetering gewerkt. De plannen zullen jaarlijks geactualiseerd en afgestemd worden 

op de ontwikkelingen die zich voordoen. 

1.2. Interne samenhang 

De hoofdstukken uit het schoolplan zijn onderling op elkaar afgestemd.  

Hoofdstuk 1 beschrijft doel, functie en structuur van het schoolplan. Hoofdstuk 2 geeft 

een beschrijving van de schoolorganisatie. Hoofdstuk 3 laat zien hoe schoolontwikkeling 

en kwaliteitszorg samenhangend vorm krijgen. De relevante beleidsterreinen en de 

daarvan afgeleide doelen voor de komende jaren worden uitgewerkt in hoofdstuk 4. In 

hoofdstuk 5 wordt beschreven wat de huidige stand van zaken is en wat daarvan de 

consequenties zijn voor het toekomstig beleid. Vervolgens worden in hoofdstuk 6 de 

interne en externe ontwikkelingen geschetst die invloed hebben op het te voeren 

meerjarenbeleid. In hoofdstuk 7 wordt tenslotte het meerjarenbeleid concreet 

uitgewerkt. De conclusies vanuit voornamelijk de hoofdstukken 3, 4 en 5 worden daarin 

integraal verwerkt. De verschillende jaarplannen worden als bijlage toegevoegd. 

1.3. Relatie met andere beleidsdocumenten 

Het schoolplan heeft een directe relatie met een aantal (beleids)documenten die binnen 

onze schoolorganisatie kaderstellend en richtinggevend zijn. Het betreft vooral de 

volgende documenten: 

 

- Strategisch Beleidsplan CPOB 

- Financieel beleid CPOB 

- Kwaliteitshandboek Koningin Julianaschool 2015 

- Kwaliteitszorgstructuur 

- Jaarplan 2014/2015 

 

In o.a. hoofdstuk 4 verwijzen we naar bovengenoemde en andere relevante (borgings) 

documenten. 

1.4. Totstandkoming 

Het schoolplan van de Koningin Julianaschool (KJS) geeft aan waar we als school voor 

staan en waar we voor gaan.  

 

In de kern is dat samengevat in de missie van onze school: “We geloven in de unieke 

mogelijkheden van elk kind”. Het schoolplan is geïnspireerd op onze visie op kinderen. 
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Die visie is door de dichter Hans Andreus treffend onder woorden gebracht: “Je bent zo 

mooi anders dan ik. Natuurlijk niet meer of minder maar zo mooi anders. Ik zou je nooit 

anders dan anders willen”.  

 

Wie de school binnenkomt, ziet als eerste dit gedicht aan de muur. We hebben gemerkt 

dat deze doeltreffende woorden van Hans Andreus niet alleen de kern van speciaal 

basisonderwijs raakt, maar ook de emotie van ouders en de motivatie van leerkrachten. 

Onderwijs vergt niet alleen een professionele inzet van leerkrachten en stafmedewerkers, 

maar ook een geloof in de unieke mogelijkheden van elk kind, een besef dat elk kind zo 

mooi anders is. 

 

Het schoolplan 2015-2019 beschrijft onze kwaliteitsopvattingen op het gebied van 

onderwijs en zorg en laat zien wat onze beleidsvoornemens voor 2015-2019 zijn. Het 

schoolplan geeft ook inzicht in de wijze waarop ons beleid op het gebied van 

personeelszaken, huisvesting, financiën en communicatie, onderwijs en zorg 

ondersteunen.  

 

In het schoolplan zijn de ervaringen verwerkt die wij de afgelopen jaren hebben 

opgedaan en de terugkoppeling die wij kregen in de vorm van tevredenheidonderzoeken 

onder ouders, leerkrachten en leerlingen. Ook de feedback die wij kregen uit de 

periodieke tevredenheidonderzoeken onder externen en de kwaliteitsonderzoeken door 

de Inspectie van het Onderwijs zijn in dit plan verwerkt.  

 

De KJS maakt onderdeel uit van CPOB. Het strategisch beleid op het gebied van 

personeel, huisvesting, financiën en communicatie volgt het beleid dat op 

bovenschoolniveau is vastgesteld. 

 

Het schoolplan wil een informatief en inspirerend beleidsdocument zijn voor het team 

en de maatstaf op basis waarvan de KJS verantwoording aflegt aan de 

medezeggenschapsraad, het bestuur, het samenwerkingsverband BEPO en de inspectie.  

 

Het schoolplan is tot stand gekomen in overleg met het team, de MR en de 

samenwerkingspartners van de school over de koers die we met ons onderwijs en onze 

zorg willen varen. Teamleden hebben de gelegenheid gehad bij te dragen aan eerste 

versies van dit schoolplan waarna het schoolplan aan de MR en het bevoegd gezag is 

voorgelegd.  

1.5. Procedures 

Opstellen en vaststellen van dit schoolplan 

Dit schoolplan is door de directie, passend binnen de kaders van het bestuursbeleid, in 

overleg met het personeel opgesteld en na instemming door de MR, door het bevoegd 

gezag vastgesteld. 

Klachtenregeling 

In geval van klachten of geschillen is de klachtenregeling van toepassing. 
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1.6. Visualisatie 

In onderstaande afbeelding zijn de logica van het schoolplan en de strategische 

beleidsvoornemens voor 2015-2019 gevisualiseerd: 
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2. Onze school 
 

2.1. Zakelijke gegevens  

 

Brinnummer 18YH 

Schoolnaam SSBO Koningin Juliana 

Telefoonnummer 0345512951 

Website www.julianaschool-culemborg.nl 

Gemeente Culemborg 

Provincie Gelderland 

Vestiging adres Oranje Nassaulaan 41, 4101 JS CULEMBORG 

Correspondentie adres Oranje Nassaulaan 41 

Naam bevoegd gezag Stichting Christelijk Primair Onderwijs Betuwe & 

Bommelerwaard (CPOB) 

Correspondentie adres bevoegd 

gezag 

Postbus 167  4000 AD TIEL 

E-mail school m.vanderschee@cpob.nl 

 

2.2.  Identiteit, missie en visie van de school 

IDENTITEIT 

Een christelijke school zijn betekent voor ons dat we ons handelen laten inspireren door 

waarden en normen die de Bijbel ons aanreikt. Dit wordt o.m. vorm gegeven door 

dagopeningen, weekopeningen en weeksluitingen en het zingen van christelijke liederen. 

Voor een ieder geldt, dat zij de richting van de school onderschrijft of respecteert. 

Het geven van onderwijs betekent voor ons meer dan alleen kennis bijbrengen. Als onze 

kinderen straks de maatschappij binnenstappen, zullen zij zich zelfstandig staande 

moeten houden en als volwaardige burgers een bijdrage aan de samenleving moeten 

leveren.  

Kenmerken van de school: er wordt ruimte geboden aan de verschillende godsdienstige 

en levensbeschouwelijke opvattingen die er in onze samenleving bestaan. In de school 

worden andere geloofsopvattingen principieel en oprecht gerespecteerd. De school geeft 

godsdienstonderwijs en levensbeschouwelijk onderwijs. 

 

MISSIE 

In onze missie geven we aan wat we beschouwen als de opdracht van onze school. In 

onze visie wordt een beschrijving gegeven van hoe we ons onderwijs willen vormgeven. 

Alle beleidsuitspraken die in het schoolplan zijn opgenomen en de daaruit voortvloeiende 

activiteiten zijn gebaseerd op de missie en visie van de school. 

 

Onze missie is: Wij geloven in de unieke mogelijkheden van elk kind. 

VISIE 

In onze visie geven we aan hoe we ons onderwijs vorm willen geven. De KJS wil aan 

leerlingen optimale begeleiding bieden door hen: 

http://www.julianaschool-culemborg.nl/
mailto:m.vanderschee@cpob.nl
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- een veilige leeromgeving aan te bieden waarbinnen zij zichzelf kunnen 

ontplooien en tot hun recht kunnen komen. 

- te leren verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf, voor elkaar en voor hun 

leefomgeving. 

- voor te bereiden op een zelfstandige en zinvolle rol in de samenleving. 

 

2.3. Historie van de school 

De Koningin Julianaschool is opgericht in 1959 als christelijke BLO, school voor 

Buitengewoon Lager Onderwijs. De school is gelegen in een park, in een oude villa. 

De school heeft op dat moment een aanbod voor leerlingen van 6 tot 18 jaar met een 

school voor speciaal basisonderwijs (SBO) en SVO (praktijkonderwijs). 

 

In 1988 is de school, inmiddels een MLK-school, school voor moeilijk lerende kinderen, 

gestart met de verbrede toelating van leerlingen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden, 

het zgn. LOM onderwijs. In 1998 worden voor het eerst ook kleuters toegelaten op de 

school, de JRK-groep (Jonge Risico Kinderen). 

 

In 2006 verhuist de school naar de Oranje Nassaulaan eveneens te Culemborg. Het SVO 

krijgt onderdak bij het KWC, het voortgezet onderwijs. 

De Koningin Julianaschool is vanaf dat moment een school voor leerlingen vanaf 4 t/m 13 

jaar en staat nu in een woonwijk. 

 

De school beschikt over negen lokalen, een speellokaal en een gymlokaal. 

De school heeft contact met de wijk (o.a. door de samenwerking met het Beatrix 

Verpleeghuis) en heeft sinds juni 2015 een Gezond schoolplein waar ook de 

buurtkinderen kunnen spelen. 

2.4. Bevoegd gezag en bestuursconcept 

Stichting CPOB kent het Raad van Toezichtmodel en hanteert de code Goed Bestuur in 

het Primair Onderwijs. 

Dit houdt in dat de dagelijkse leiding van CPOB in handen is gelegd van het bestuur. De 

Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het beleid van het bestuur en treedt op als 

werkgever van het bestuurslid. Het bestuur opereert binnen de kaders die door de RvT 

zijn vastgesteld.  

Bestuurder van CPOB is dhr. H.J. (Heb) Huibers. Het bestuur wordt ondersteund door 

o.a. een directeur Middelen en Beheer, Dhr. Z. (Zeger) Visser. 

 

Personeel en ouders zijn bij de totstandkoming van beleid betrokken via de 

medezeggenschapsraden (op schoolniveau) en via de gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad (op stichtingsniveau).  

 

De organisatie kan in het onderstaande organigram worden samengevat: 
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2.5. Relatie met bovenschoolse organisatie CPOB 

De Koningin Julianaschool is onderdeel van CPOB (Christelijk Primair Onderwijs Betuwe). 

Deze stichting is een jonge onderwijsorganisatie met 17 basisscholen en 1 speciale 

basisschool in de gemeenten Buren (Maurik, Ravenswaaij en Asch), 

Culemborg, Geldermalsen, Neerijnen (Neerijnen, Haaften, Hellouw en Tuil), Tiel en 

Zaltbommel. 

Voor de missie en de visie van het bestuur wordt verwezen naar het Strategisch 

beleidsplan van 2015-2019, zie www.cpob.nl 
 

2.6. Relatie met het Samenwerkingsverband 

De schoolbesturen van het primair onderwijs in zes Betuwse gemeenten hebben hun 

krachten gebundeld onder het motto ‘Passend onderwijs voor elke leerling’. Gezamenlijk 

dragen zij in het samenwerkingsverband Betuws Passend Primair Onderwijs (BePO) de 

verantwoordelijkheid voor goede onderwijsondersteuning voor elke leerling in de regio. 

Deze bestuurlijke krachtenbundeling sluit aan bij landelijke ontwikkelingen: vanaf 1 

augustus 2014 heeft elk schoolbestuur ‘zorgplicht’. Besturen zijn vanaf die datum 

wettelijk verplicht alle kinderen passend onderwijs te bieden. Dit kan zijn: op de eigen 

school of op een andere, beter passende school. Scholen doen nu al heel veel om 

kinderen die dat nodig hebben extra ondersteuning en aandacht te bieden. Door intensief 

samen te werken kunnen de scholen (nog) meer bieden dan nu. Schoolbesturen vullen 

elkaar aan en versterken met elkaar de kwaliteit van de onderwijsondersteuning voor de 

leerlingen. 

Het samenwerkingsverband BePO bestaat uit zeventien schoolbesturen van primair en 

speciaal onderwijs die 85 scholen in stand houden in de gemeenten Buren, Culemborg, 

Geldermalsen, Neerijnen, Nederbetuwe en Tiel.  Bij elkaar zo’n duizend leerkrachten 

verzorgen samen passend onderwijs voor ca. 15.000 leerlingen in het primair onderwijs. 

Het samenwerkingsverband werkt vanaf begin 2012 met elkaar samen om op 1 augustus 

2014 een gedegen start te kunnen maken met passend onderwijs in de regio. Alle 

inspanningen zijn erop gericht een dekkend aanbod van onderwijsvoorzieningen tot stand 

te brengen dat aansluit op de onderwijsbehoeften van de Betuwse leerlingen. BePO 

hanteert hierbij als uitgangspunt dat wanneer een leerling extra ondersteuning nodig 

heeft hij of zij die zo thuisnabij mogelijk krijgt, liefst op de reguliere school.  

BePO beschikt over vijf scholen die (zeer) specialistisch onderwijs voor leerlingen 

verzorgen: twee scholen voor speciaal basisonderwijs en drie scholen voor speciaal 
onderwijs: 

 Sbo: Kon. Julianaschool in Culemborg 

 Sbo: De Wissel in Tiel 

 SO: Cambier van Nootenschool in Tiel (cluster 3) 

 SO: PI-school in Tiel (cluster 4) 
 SO: Roelandt Berk en Beukschool in Tiel (cluster 4) 

Elk van deze scholen levert speciale ondersteuning voor een bepaalde doelgroep van 

leerlingen. Het (zeer) specialistische onderwijs in deze scholen is erop gericht dat elke 

leerling zich in een ononderbroken proces kan ontwikkelen en daarbij de doelen behaalt 

die aansluiten op zijn of haar mogelijkheden. Dit op grond van het 
ontwikkelingsperspectief van de leerling. 

BEPO Plusteam 

Het kan gebeuren dat de ondersteuning die de reguliere basisschool voor de leerling kan 

bieden, ontoereikend is. In dat geval heeft de school de mogelijkheid gebruik te maken 

van aanvullende middelen die het samenwerkingsverband Betuws Passend Onderwijs 

beschikbaar stelt. Dat heet ‘plusondersteuning’. 

http://www.cpob.nl/
http://swvbepo.nl/organisatie-2/ontwikkelingsperspectief
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Het samenwerkingsverband bundelt de beschikbare expertise in het ‘BEPO plusteam’. Dit 

team bestaat uit gespecialiseerde medewerkers die het samenwerkingsverband 

beschikbaar stelt aan de school bij het tot stand brengen van extra ondersteuning voor 

de leerling.  

Het plusteam helpt de intern begeleider en de leerkracht bij het in kaart brengen van de 

ondersteuningsbehoeften van de leerling en het geven van extra ondersteuning. 

Medewerkers van de KJS maken deel uit van dit plusteam. Enkele plusconsulenten vanuit 

de KJS ondersteunen de basisscholen bij het bieden van passend onderwijs. 

Themaspecialisten geven sociale vaardigheidstrainingen en faalangstreductietrainingen. 

Tevens kan de KJS zelf een beroep doen op de ondersteuning vanuit dit team. 

 

Gastplaatsing 

Voor leerlingen waarvoor, om welke reden dan ook, de opvang op een reguliere 

basisschool niet langer verantwoord is, verzorgt de KJS gastopvang. Deze opvang is altijd 

tijdelijk. Het doel is om terug te gaan naar de basisschool. Aanvragen van gastopvang 

dient altijd via het samenwerkingsverband te gaan. 
 

Aanvraag toelaatbaarheidverklaring SBO 

Voordat een leerling op de KJS geplaatst kan worden dient er een 

toelaatbaarheidverklaring (TLV) te worden aangevraagd bij het samenwerkingsverband. 

Het samenwerkingsverband bespreekt de dossiergegevens van de leerling in het 

deskundigenoverleg. Deze deskundigen brengen advies uit aan de directeur van het 

samenwerkingsverband over het afgeven van een toelaatbaarheidverklaring. De directeur 

besluit vervolgens of de TLV wordt afgegeven. Iedere TLV is een beperkte periode geldig. 

Dit betekent dat er na deze periode besloten moet worden of een plaatsing in het SBO 

nog steeds noodzakelijk is. De KJS dient gegevens over de leerlingen aan te leveren en 

op basis daarvan besluit het samenwerkingsverband of de leerling opnieuw een TLV 

ontvangt. 

Uiteraard worden deze procedures in overleg met ouders uitgevoerd. 

2.7. Sociale context 

Op de Koningin Julianaschool worden leerlingen van de basisscholen en (medisch) 

kinderdagverblijven uit Culemborg en omgeving geplaatst wanneer ze aangepast 

basisonderwijs nodig hebben. De school heeft een streekfunctie. Leerlingen komen voor 

75% uit Culemborg, de overige leerlingen komen uit Tiel, Geldermalsen, Buren, Maurik, 

Beesd en Leerdam. 

  

Leerlingen die onze school bezoeken zijn afkomstig uit de totale breedte van de 

maatschappij. De school werkt nauw samen met de wijkteams en schoolmaatschappelijk 

werk. Van de 117 leerlingen (schooljaar 2014-2015) is 66% autochtoon en 34% 

allochtoon (grotendeels Marokkaans en Turks). 
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2.8. Leerlingen 

De leerlingen van de KJS worden toegelaten op grond van de volgende toelatingscriteria: 

- de leerling heeft een leerstoornis of leerprobleem. In veel gevallen is er sprake 

van een aandacht- en concentratieproblematiek in combinatie met een 

gedragsprobleem of 

- de leerling heeft een leerstoornis met een specifiek leerprobleem, bijvoorbeeld 

dysfasie (taalstoornis), zeer ernstige vorm van dyslexie (leesstoornis) of 

dyscalculie (rekenstoornis). De leerling beschikt veelal over een gemiddelde 

intelligentie of 

- de leerling heeft een ernstig leerprobleem en vertoont leerprobleem op allerlei 

leer- en vormingsgebieden. De leerling heeft een forse achterstand opgelopen 

op diverse terreinen (taal, rekenen, wereldoriëntatie). Er is sprake van een 

vertraagde ontwikkeling en een verminderde intelligentie, ook spelen er soms 

belemmeringen in de sociale omgeving. 

De KJS hanteert een breed toelatingsbeleid. De school vangt al jarenlang leerlingen op 

vanuit cluster 2, 3 en 4 en heeft een samenwerking d.m.v. de zogenaamde groeiklas met 

de Cambier van Nootenschool (cluster3).  

De ligging van de school t.o.v. de speciale scholen (Tiel, Utrecht en Nijmegen) heeft de 

expertise van de leerkrachten vergroot en verbreedt en zorgt ervoor dat er sneller wordt 

gekozen om de leerlingen in het SBO in Culemborg te laten instromen. Dit houdt in dat er 

relatief veel leerlingen starten in de kleuterbouw met een indicatie cluster 2 en 3.  

De school vangt crisisleerlingen op en heeft deskundigheid opgebouwd op het gebied van 

cluster 4 t.a.v. gedragsproblematiek en autisme. Het toelatingsbeleid voor het SBO is 

vastgelegd door BEPO, SWV Betuws Passend Onderwijs, zie www.swvbepo.nl. 

De verspreiding van de intelligentie over de verschillende groepen is ( juni 2015) als 

volgt: 

Groep IQ <70 

 

IQ 70-90 IQ>90 

Groep 1/2   9% 82%  9% 

Groep 3 18% 64% 18% 

Groep 4 20% 60% 20% 

Groep 5   0% 87,5% 12,5 % 

Groep 6 16% 84%  0% 

Groep 7 15% 66% 19% 

Groep 8 15% 64% 21% 

Totaal 10% 76% 14% 

 

Uitstroomgegevens en resultaten juni 2014-2015 schoolverlaters: 

Type onderwijs  Aantal leerlingen             Percentage  

VMBO-Kader   6 19,35 %  

VMBO-Basis   15 48,35 % 

PRO 

(Praktijkonderwijs ) 

 10 32,30 % 

 

INSPECTIENORMEN SBO EN UITSTROOMGEGEVENS KJS 

De inspectie hanteert de volgende (voorlopige) normen voor het SBO. Daarbij gaat zij uit 

van een gemiddelde groepsintelligentie. 

Voor de schoolverlaters 2014-2015 is de gemiddelde intelligentie vastgesteld op een IQ 

van 79,5 (31 leerlingen). De inspectie stelt een ondergrens vast t.a.v. van de gehaalde 

http://www.swvbepo.nl/
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resultaten op het gebied van rekenen, begrijpend lezen en technisch lezen. In het 

inspectierapport van maart 2015 beoordeelt de inspectie deze opbrengsten van 2012, 

2013 en 2014 als ruim voldoende. 

Vakgebied Ondergrens 

inspectienorm 

Resultaat 

jan 2015 

Resultaat  

juni 2015 

DLE Begrijpend lezen 34 32,8  

VS Begrijpend lezen 29 30,2  

DLE Rekenen 32 34,7 38,0 

VS Rekenen 78 85,3 90,0 

DLE Technisch lezen 20 40,4 40,8 

VS DMT 55 88,5 89,8 

2.9. Ouders en verzorgers 

De ouders van onze leerlingen spelen een belangrijke rol binnen de school. Zij zijn als 

eerste verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind(eren) en daarom een 

belangrijke partner voor school. 

Meedenken en beslissen als ouder over de ontwikkeling van hun kind(eren) en die van 

school is belangrijk. De ouders worden minimaal zes keer per jaar uitgenodigd voor een 

gesprek met de leerkracht, soms met hun kind. Daarnaast organiseert de school 

gespreksavonden voor ouders. 

Godsdienst Aantal 
leerlingen 

percentage  
 
 

  

Islam  29 25%    

Ned. Herv. 10 8%    

Rooms-K 10 8%    

Evangelisch 2 2%    

Geen 67 57%    

Totaal 118 100%    

 

2.10. Personeel 

Alle personeelsleden van de Koningin Julianaschool hebben ruime ervaring in de speciale 

onderwijszorg. Bij aanstelling van nieuw personeel wordt geselecteerd op ervaring, 

opleiding, kennis, communicatieve vaardigheden en geschikte pedagogische –didactische 

attitudes. 

Elk teamlid heeft een relevante opleiding voor het SBO. 

De school stelt zich ten doel de competenties van het personeel te ontwikkelen en op peil 

te houden door diverse specifieke opleidingen en trainingen te volgen. De school maakt 

hierbij gebruik van de CPOB-Academie en de landelijke opleidingen master SEN. 

Opleidingen teamleden 2015: 

Percentage leerkrachten met een master of studerend daarvoor is in 2015 47%. 

Percentage leerkrachten met een relevante post HBO-opleiding voor het SBO: 89%. 

2.11. Medezeggenschap 

De medezeggenschap van ouders en medewerkers is geregeld in de Wet 

Medezeggenschap Scholen. De afspraken over de organisatie van de medezeggenschap 

binnen CPOB zijn vastgelegd in het zgn. “medezeggenschapsstatuut CPOB”. Elke CPOB-

school heeft een eigen medezeggenschapsraad (MR), waarin ouders en medewerkers zijn 

vertegenwoordigd. De MR heeft advies- en instemmingrechten m.b.t. het door de school 

25
% 

8% 
8% 2% 

57
% 
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te voeren beleid. Het overleg met de MR wordt door de schooldirectie gevoerd. Voor 

CPOB als geheel functioneert een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) die 

dezelfde rechten heeft als de MR voor zaken die alle scholen van CPOB of van alle CPOB-

scholen in een plaats aangaan. De GMR neemt in die gevallen de taak over van de 

individuele MR-en.  

Het bestuur voert het overleg met de GMR. Enkele jaren geleden is met wederzijdse 

instemming gekozen voor een aanpak waarin veel openheid wordt gegeven en waarin 

GMR en BM trachten gezamenlijk te komen tot goede besluiten voor de CPOB-

organisatie. Enkele GMR-werkgroepen specialiseren zich om een goede gesprekspartner 

voor het bestuur te zijn. Regelmatig wordt voor de gehele GMR een studiebijeenkomst 

georganiseerd.  

Om een meer efficiënte manier van werken te bevorderen is onlangs besloten tot een 

“GMR-nieuwe stijl”. Per school is één MR-lid afgevaardigd. Wel zorgen we ervoor dat 

ouders en medewerkers gelijk zijn vertegenwoordigd. Om de kwaliteit van de 

besprekingen en de besluitvorming te vergroten is voorts gekozen voor een 

onafhankelijke voorzitter (een ouder van een CPOB-leerling). Het secretariaat wordt 

vervuld door een medewerker van een van de CPOB-scholen (MR-lid), die daarvoor 

gefaciliteerd wordt. 

2.12. Huisvesting en situering van de school in de omgeving 

Het schoolgebouw is gebouwd in de jaren zestig en staat in een rustige, enigszins 

verouderde buurt, aan de westkant van Culemborg. 

De school beschikt over een Meerjarenonderhoudsplan, opgesteld door Asset. 

 

De school is gelegen in een woonwijk en mist een ruime parkeerplaats voor ouders die 

hun kind met de auto naar school brengen. Ook het openbaar vervoer is niet direct 

aanwezig in de wijk. 

 

De school stimuleert de (bovenbouw)leerlingen per fiets naar school te komen om zo hun 

zelfstandigheid te bevorderen. 

 

Op dit moment komt 44% van de leerlingen, woonachtig in Culemborg, op de fiets.  
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3. Schoolontwikkeling en kwaliteitszorg 
Schoolontwikkeling is een cyclisch leer- en ontwikkelproces waarbij het gaat om het 

verbeteren en borgen van de kwaliteit van het onderwijs. De kwaliteit van het onderwijs 

is in kaart gebracht door middel van (zelf)evaluatie. De zelfevaluatie geeft een beeld van 

de gerealiseerde kwaliteit en van de nog te ontwikkelen punten. De gerealiseerde 

kwaliteit wordt geborgd en ontwikkelpunten worden opgenomen in een 

meerjarenplanning. Op basis van deze meerjarenplanning worden jaarplannen opgesteld. 

De persoonlijke ontwikkeling van medewerkers wordt afgestemd op de verander 

onderwerpen van de school. De inzet en betrokkenheid van alle belanghebbenden in dit 

proces is essentieel.  

3.1. Uitgangspunten en voorwaarden 

3.1.1. Professionele schoolcultuur en betrokkenheid op elkaar 

Een belangrijke voorwaarde voor schoolontwikkeling is de aanwezigheid van een 

professionele cultuur. In een professionele schoolcultuur handelen teamleden vanuit een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid voor zowel opbrengsten als voor processen die hierop 

van invloed zijn. Om deze professionele cultuur te stimuleren, stuurt de schoolleiding 

expliciet op versterking van vakmanschap, betrokkenheid, verantwoordelijkheid en 

samenwerking die gericht is op kwaliteitsverbetering. Jaarlijks worden activiteiten met dit 

doel ingepland. Dit is zichtbaar in onze jaarplannen. Een klimaat waarin alle 

belanghebbenden zich positief betrokken tonen op elkaar is in sterke mate van invloed op 

het verandervermogen van de school. 

3.1.2. Integrale benadering 

Gelet op de meerwaarde van de integrale benadering kiezen we er nadrukkelijk voor om 

de persoonlijke ontwikkeling af te stemmen op de schoolontwikkeling. Dat komt tot 

uitdrukking, doordat we de verbinding leggen tussen doelen van de school en de 

vakbekwaamheid van de medewerkers. De persoonlijke ontwikkeling van het team als 

geheel en van ieder teamlid afzonderlijk kan niet los gezien worden van de ontwikkeling 

van de school. 

3.1.3. Integrale evaluatie 

In onze oordeelsvorming onderzoeken we de samenhang tussen de verschillende beleids- 

en kwaliteitsterreinen. Hoe is de kwaliteit van het onderwijsleerproces van invloed op de 

onderwijsresultaten? Welke relatie en wisselwerking zien we tussen de verschillende 

kengetallen? Welke relatie zien we tussen opbrengsten of kwaliteit van de leerling 

ondersteuning en bekwaamheden van het personeel? 

3.2. Visie op integrale kwaliteitszorg 

Om schoolontwikkeling te realiseren werken we met een systeem voor kwaliteitszorg. 

Kwaliteitszorg is een leerproces, waarbij de school zelf, volgens een beargumenteerde 

planning, systematisch, de kwaliteit van het onderwijs bespreekt, beschrijft, realiseert, 

beoordeelt en/of laat beoordelen en evalueert. Bij kwaliteit gaat het dan om zowel de 

eisen die de overheid hieraan stelt, de zogenoemde basiskwaliteit, als om de ambities die 

de school zelf heeft geformuleerd.  

Een goed kwaliteitszorgsysteem helpt bij het voortdurend beantwoorden van belangrijke 

kwaliteitszorgvragen rondom de volgende vier aspecten: de processen binnen de school, 

het handelen van de medewerkers, de opbrengsten van de leerlingen en de 

ontwikkelcapaciteit van de organisatie. De uitwerking van deze aspecten is opgenomen in 

het kwaliteitszorgdocument.  

3.2.1.  Kwaliteit is: de goede dingen doen en de dingen goed doen 

Hierbij gaat het om de mate waarin we slagen de gestelde doelen naar tevredenheid van 

de leerlingen en ouders, het schoolteam, het bestuur en de overheid (inspectie) te 

realiseren. Heldere en aanvaarde doelen enerzijds en normerende uitspraken (wanneer 
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ben je tevreden) anderzijds geven richting aan de nagestreefde kwaliteit.  

Het beleid m.b.t. de schoolorganisatie, de interne en externe communicatie, het 

personeel, de financiën, de huisvesting en de materiële middelen staan in dienst van de 

kwaliteit van het onderwijs, dat wij willen realiseren, in hun onderlinge samenhang 

(integraal). 

 

 
 

3.2.2. Systematische en cyclische aandacht voor kwaliteit 

Kwaliteitszorg is de permanente, systematische en cyclische aandacht voor het plannen, 

uitvoeren, checken en verbeteren (de plan-do-check-act (PDCA) cyclus) van beleid t.a.v. 

de verschillende beleidsgebieden in hun onderlinge samenhang. 

  
 

Een schoolorganisatie dient zich voortdurend de volgende vragen te stellen: 

- Doet de school de goede dingen? 

- Doet de school de dingen goed?  

- Hoe weet de school dat?  

- Vinden anderen dat ook?  

- Wat doet de school met die wetenschap?  

3.2.3. Kwaliteitszorg vraagt een professionele leercultuur 

Kwaliteitszorg vraagt een professionele cultuur waarin de onderstaande kenmerken 

herkenbaar zijn: 

- Een gedeelde missie en visie; 

- Denken in samenhangen: verbanden zien en de goede dingen doen; 

- Het expliciteren van persoonlijke werkconcepten: waarom doe ik de dingen, 
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zoals ik het doe? 

- Van en met elkaar leren: in schoolteam en in bovenschools verband;  

- Persoonlijk meesterschap: individueel verantwoordelijkheid nemen voor je 

eigen professionele ontwikkeling (o.a. via een Persoonlijk Ontwikkelingsplan).  

3.2.4. Kwaliteitszorg start intern en eindigt extern (verantwoording 

afleggen) 

Wij verantwoorden onze beloofde en gerealiseerde kwaliteit naar ouders, het 

schoolbestuur, de overheid en andere belanghebbenden. Dit doen we aan de hand van 

schoolplan, schoolgids, jaarplannen en jaarverslagen. Dit cyclische proces noemen wij 

ons intern kwaliteitszorgsysteem. Al ons handelen, zal via dit cyclische proces opgezet en 

uitgevoerd worden. Bij het onderdeel ‘borging’ wordt gebruik gemaakt van een 

‘kwaliteitshandboek’. In dit handboek wordt in concrete termen vastgelegd: 

- de besproken en beschreven kwaliteit;  

- de gerealiseerde kwaliteit;  

- de procedures;  

- de besluiten;  

- de voortgangsafspraken. 

Belangrijk is dat het team zich verantwoordelijk voelt voor de resultaten en dat stappen 

die genomen worden om de kwaliteit te verbeteren door iedere betrokkene wordt 

gedragen. Dit betekent ook dat er conclusies worden getrokken en maatregelen worden 

genomen op individueel (leerkracht) niveau en schoolniveau. Wij vinden het van belang 

om hiervoor instrumenten te gebruiken die valide en betrouwbaar zijn. 

3.2.5. Kwaliteitszorgdocumenten  

Kwaliteitszorgdocumenten hebben twee functies: Ontwikkelen en verantwoorden. We 

onderscheiden de volgende kwaliteitszorgdocumenten. Deze documenten zijn onderdeel 

van het interne kwaliteitszorgsysteem. 

SCHOOLPLAN 

Dit is een document waarin de evaluatie van de afgelopen 4 jaar en de te ontwikkelen 

kwaliteit voor de komende 4 jaar beschreven wordt. De gewenste kwaliteit staat 

centraal. Het schoolplan vervult een functie op het gebied van schoolontwikkeling en van 

interne en externe verantwoording en is nauw verbonden met de PLAN fase in de PDCA-

cyclus.  

JAARPLAN 

In het jaarplan worden de beleidsvoornemens van het schoolplan uitgewerkt in concrete 

activiteiten. Het jaarplan heeft vooral een functie op het gebied van schoolontwikkeling 

en hoort bij de PLAN-fase in de PDCA-cyclus. 

KWALITEITSHANDBOEK 

In het kwaliteitshandboek staan de gehanteerde werkwijzen en procedures m.b.t. de 

uitvoeringspraktijk op de verschillende beleidsterreinen: onderwijs en leerlingenzorg, 

personeel, huisvesting en andere materiële voorzieningen, financiën; in- en externe 

communicatie en samenwerking. Het bestaande beleid en de bestaande kwaliteit staan 

centraal. Het kwaliteitshandboek kan gebruikt worden voor verantwoording aan inspectie 

en andere belanghebbenden. In de PDCA-cylus heeft een kwaliteitshandboek primair een 

DO-functie. 

MANAGEMENTVERSLAG 

In het managementverslag worden de resultaten m.b.t. de verschillende beleidsterreinen 

beschreven. Het managementverslag heeft primair een interne verantwoordingsfunctie 

naar het bestuur en wordt twee maal per jaar opgesteld. Het wettelijk verplichte 

financiële jaarverslag heeft primair een externe verantwoordingsfunctie. In de PDCA-
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cyclus heeft het jaarverslag een CHECK- en een ACT-functie. 

SCHOOLGIDS 

In een schoolgids worden de voor ouders relevante en wettelijk verplichte onderdelen uit 

schoolplan, kwaliteitshandboek, jaarplan en jaarverslag beschreven. De schoolgids heeft 

primair een verantwoordingsfunctie naar de ouders. In de PDCA-cyclus heeft de 

schoolgids zowel een PLAN-, DO-, als een CHECK-functie. 

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 

In het schoolondersteuningsprofiel legt het schoolbestuur ten minste eenmaal per 4 jaar 

vast welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Ook 

staat hierin welke ambities de school heeft voor de toekomst. De schoolleiding stelt in 

samenspraak met het team het schoolondersteuningsprofiel op. Het 

schoolondersteuningsprofiel wordt door het bevoegd gezag vastgesteld. Op basis van het 

profiel inventariseert de school welke expertise ze nog moet ontwikkelen en wat dat 

betekent voor de (scholing en toerusting van) leraren. De school publiceert het profiel via 

publieke kanalen zoals schoolgids en website, zodat iedereen (ouders, leerlingen en 

andere partijen) kan zien welke ondersteuning de school biedt. 

GERELATEERDE DOCUMENTEN 

 Schoolgids 

 Schoolondersteuningsprofiel 

 OPP’s leerlingen 

 Zorgstructuur KJS 

3.3. Kwaliteitszorgsysteem 

SCHOOLONTWIKKELING 

Voor het systeem van kwaliteitszorg maken we gebruik van Integraal. Met behulp van dit 

instrument kunnen vragenlijsten in het kader van de zelfevaluatie uitgezet worden bij de 

medewerkers. Dezelfde vragenlijsten kunnen binnen een interne of externe audit 

gebruikt en ingevuld worden. Met behulp van Integraal wordt ook vormgegeven aan het 

peilen van de tevredenheid van personeel, ouders en leerlingen. De combinatie van 

vragenlijsten geeft inzicht in de kwaliteit die wordt nagestreefd. De vragenlijsten worden 

afgenomen aan de hand van een beargumenteerde planning die beschreven is in 

hoofdstuk 6 Meerjarenbeleid. Ook het oordeel van de inspectie wordt opgenomen in het 

systeem. De resultaten van de verschillende vragenlijsten worden samenhangend 

getoond in de cockpit van Integraal. Vanuit de cockpit kunnen jaarplannen geschreven, 

gemonitord en bijgesteld worden. 

OPBRENGSTEN EN KENGETALLEN ONDERWIJS 

Naast de resultaten uit de vragenlijsten worden ook de resultaten van tussentijdse en 

eindopbrengsten, de gegevens van sociale vaardigheden en de kengetallen onderwijs 

vanuit ParnasSys en ZIEN! getoond in de cockpit van Integraal. Voor verschillende 

resultaten wordt de vergelijking gemaakt met de inspectienormen en de schoolspecifieke 

streefdoelen. 

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING 

De school is in 2015 gestart met de invoering van Integraal en zal deze ook inzetten voor 

de persoonlijke ontwikkeling van haar medewerkers. In het voorjaar van 2015 zijn de 

competentielijsten voor leerkrachten voor het eerst als nulmeting afgenomen. In het 

najaar van 2015 start de school met een nieuwe ronde functioneringsgesprekken en zal 

daarbij gebruik maken van de vragenlijsten van Integraal. De school zal gebruik maken 

van de competentievragenlijsten zodat medewerkers hun 360-graden feedback kunnen 

organiseren. Van daar schrijven zij -met behulp van Integraal- hun persoonlijk 

ontwikkelingsplannen en geven zo ook de gesprekkencyclus vorm. Voor de functies 

schoolleider, interne begeleider en leerkracht zijn er vragenlijsten die de vereiste 

vakbekwaamheid beschrijven. De inhoud van deze competentievragenlijsten en de 
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vragenlijsten schoolontwikkeling is op elkaar afgestemd. De vragenlijsten zijn ook 

afgestemd op de standaarden voor leerkrachten en schoolleiders. 

VAKBEKWAAMHEIDSDOSSIER  

Elke medewerker beschikt over een vakbekwaamheiddossier, dit dossier is nu nog niet 

digitaal maar zal in het schooljaar 2015/2016 worden ingevoerd in Integraal. Het 

personeelsdossier is het zakelijk dossier van het bevoegd gezag. Het 

vakbekwaamheiddossier is het dossier van de werknemer, gericht op de persoonlijke 

ontwikkeling onder verantwoordelijkheid van de werkgever. Het vakbekwaamheiddossier 

bevat naast gegevens van de betrokkene in ieder geval een beschrijving van opleiding, 

ontwikkeling en ervaring, een overzicht van competenties, plan voor de persoonlijke 

ontwikkeling en verslagen van gesprekken rondom de persoonlijke ontwikkeling. De 

school stelt zich ten doel dit eind schooljaar 2015/2016 te hebben ingevoerd zodat de 

medewerkers binnen ParnasSys-Integraal zelf hun vakbekwaamheiddossier aan kunnen 

leggen. 

3.4. Overlegstructuur 

Overleggen hebben een belangrijke plaats binnen schoolontwikkeling. Hier wordt de 

dialoog gevoerd over wat goed onderwijs is. Het proces van kwaliteitsborging en 

verbetering start als het ware binnen deze overleggen. Daar vindt analyse en 

interpretatie van gegevens plaats, waarna de vastgestelde veranderonderwerpen en 

vereiste vakbekwaamheden worden vastgesteld. Het proces wordt ook binnen deze 

overleggen afgerond in de vorm van evaluatie. Een goede schoolorganisatie rust op een 

goede coördinatie. Met alle medewerkers binnen de school werken we aan het bereiken 

van de afgesproken doelen. Dat vraagt om effectief gemeenschappelijk overleg. Binnen 

de Koningin Julianaschool kennen we verschillende overlegsituaties.  

Overleg 
situatie 

Doel van het overleg Wie is hierbij 
aanwezig? 

Hoe 
vaak? 

Verslagleg- 
ging 

Workshops 
 
 

 

Hierin wordt bestaand en nieuw 
beleid besproken en vastgesteld. 
Tevens worden opdrachten 

geformuleerd richting 
onderzoekende leerteams en 

werkgroepen. 
Teamleden zijn ook 
verantwoordelijk voor de agenda 
en inhoud. 

Collega’s die 
werkzaam zijn op de 
dag van de 

workshop. Duo-
partners worden 

ingelicht. 
De directie zit de 
vergaderingen voor. 

Elke 
week, 
op 

wisselen
de 

dagen 
 

 

De collega’s 
notuleren bij 
toerbeurt. De 

agenda’s en 
afsprakenlijst 

worden per e-
mail aan alle 
collega’s 
gezonden. 

Leerteams Leerteams onderzoeken 
leervragen gerelateerd aan de 
verbeteractiviteiten van het 
jaarplan. 

Gehele team 
 

Min. 
6x per 
jaar 

Presentatie en 
voorstel naar 
team  
(per half jaar) 

MTZ-
vergadering 

 
 
 

Overleg met interne begeleiders, 
adm. medewerker en directie.  

Hierin komende lopende zaken 
aan de orde evenals analyses 
van alle groepen en 
groepsbezoeken. 

Directie, adm. 
medewerker en Ib-

ers 
 
 

1x per 
14 

dagen 

MTZ verslag 
naar teamleden 

 
 

Zorgoverleg Bespreken zorgleerlingen en 

inzet/evaluatie begeleiding RT. 

Overleg RT/IB / 

andere stafleden en 

adj. directeur 

 IB/RT verslag 

Onder/ 

Bovenbouw 
vergadering 

Inhoudelijke vergadering met 

specifieke onderwerpen voor de 
betreffende bouw. 
 
 
 

Bouwcoördinator, 

IB-er en groepsleer-
krachten  

5 x per 

jaar 

Actiepunten 

worden 
opgeschreven 
en verspreid. 
Gesprek 5x per 
jaar met 
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3.5. Gesprekkencyclus 

De persoonlijke vakbekwaamheden van de medewerkers van de school worden binnen de 

gesprekkencyclus besproken. Na bespreking en vaststelling van de te ontwikkelen 

vakbekwaamheden stelt iedere medewerker zelf een persoonlijk ontwikkelingsplan op. 

Dit persoonlijk ontwikkelingsplan wordt besproken met de leidinggevende en, al dan niet 

aangepast en vervolgens vastgesteld. 

Om de voortgang van de ontwikkeling te volgen worden regelmatig gesprekken gevoerd, 

waarin de uitvoering van het persoonlijk ontwikkelingsplan ter sprake komt. Er wordt 

geëvalueerd welke vakbekwaamheden eigen gemaakt zijn en er wordt afgesproken welke 

vakbekwaamheden nog eigen gemaakt moeten worden in het persoonlijk handelen. 

De gesprekkencyclus bestaat uit twee 'typen' gesprekken, te weten het functionering- en 

voortgangsgesprek en het beoordelingsgesprek. Deze gesprekken komen aan de orde 

binnen een cyclus van twee a drie jaar. De volgende gesprekken zijn te onderscheiden:  

FUNCTIONERINGSGESPREK  

Jaarlijks wordt met ieder teamlid een functioneringsgesprek gehouden. De directie voert 

een gesprek met de alle medewerkers; de bestuurder van CPOB voert een 

functioneringsgesprek met de directeur. Voor de begeleiding van startende leerkrachten 

hanteert de school een apart protocol: Begeleiding jonge leerkrachten. Het 

functioneringsgesprek is de start van de cyclus waarin afspraken worden gemaakt voor 

de komende twee jaar. Het is een gelijkwaardig gesprek, een dialoog tussen de 

leidinggevende(n) en de leerkracht. 

HET VOORTGANGSGESPREK 

Hierin staan de gemaakte afspraken, de voortgang in de groep en de persoonlijke 

ontwikkeling van de leerkracht centraal. 

HET BEOORDELINGSGESPREK 

Dit gesprek heeft een meer eenzijdig karakter waarbij de leidinggevende een waardering 

uitspreekt over het functioneren van de werknemer. Daarnaast worden afspraken 

 directie en 
bouwcoördi-

natoren. 

Leerling/ 

groepsbe-
spreking 

De intern begeleider bespreekt 

met de groepsleerkrachten de 
toetsresultaten; de problematiek 
van de leerlingen, de 
groepsplannen en de 
handelingsplannen. Aan het eind 
van het jaar vindt de overdracht 
plaats van leerlinggegevens aan 

de nieuwe leerkracht. 

IB-er (evt. RT-er) en 

groeps-
leerkracht(en) 

4x per 

jaar 

HP, notities en 

groepsplan in 
ParnasSys 

Directie 
overleg 

Overleg 
schoolbeleid  

Directie Weke-
lijks 

Zie 
procesverslag 

MR/OR 
vergadering 

Onderwerpen op agenda volgens 
jaarkalender MR 

MR leden en directie 6 x per 
jaar 

Verslag MR naar 
team/website 

Directie 
overleg CPOB 
 

 
 
Directie 
overleg BEPO 
 

CPOB organisatie en beleid. 
Participatie van directie in 
diverse werkgroepen. 

 
 
Beleid SWV voor S(B)O scholen. 
Bespreking schoolplan/ 
jaarplan, formatie, begroting.  

Directeur/adjunct-
directeur 
 

 
 
Directeur  
 

5x per 
jaar 
 

 
 
1x per 
maand 

Verslag DB 
Jaarplan, 
Begroting, 

Schoolplan 
 
Verslag BEPO 
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gemaakt voor de komende beoordelingsperiode. Bij alle gesprekken wordt gebruik 

gemaakt van een gespreksformulier volgens de richtlijnen van CPOB. 

3.6. Schoolontwikkeling in praktijk  

ZELFEVALUATIE 

Voorafgaand aan de nieuwe schoolplanperiode is door middel van zelfevaluatie de 

kwaliteit van de school als totaliteit in beeld gebracht. Dit is gedaan met behulp van de 

vragenlijsten van Integraal en met behulp van de kengetallen en opbrengsten zoals die 

getoond worden in de cockpit van Integraal. Onderzocht is (zie hoofdstuk 4 en 5) hoe 

deze zich verhouden tot de basiskwaliteit en de schooleigen ambities.  

VISIE OP KWALITEITSZORG VANUIT DE SCHOOL 

De school bewaakt de bovengenoemde procedures zorgvuldig. Elke vier jaar wordt een 

nieuw schoolplan samengesteld, waarin aangegeven wordt wat de hoofdlijnen zijn voor 

het onderwijskundige beleid. In het schoolplan wordt beschreven welke ontwikkeling de 

school in de komende periode zal doormaken. 

Vanuit het schoolplan worden jaarplannen opgesteld. Elk jaarplan heeft betrekking op het 

komende schooljaar. De te ondernemen acties worden zoveel mogelijk SMART 

geformuleerd. Aan het eind van het schooljaar worden de activiteiten geëvalueerd en 

wordt vastgesteld of de streefdoelen zijn behaald. De evaluatie is tevens uitgangspunt 

voor het nieuwe jaarplan. Daarnaast wordt vastgesteld hoe het kwaliteitshandboek dient 

te worden bijgesteld op basis van de ontwikkelingen die de school heeft doorgemaakt. 

De zelfevaluatie instrumenten zullen een steeds grotere rol gaan spelen bij het 

vaststellen van de bereikte kwaliteit. Het is van belang vanuit zoveel mogelijk 

gezichtspunten informatie te verkrijgen over de behaalde resultaten 

MEERJARENBELEID 

De uitkomsten van de zelfevaluatie zijn leidend voor de schoolontwikkeling in de 

komende schoolplanperiode. De door het team gekozen verbeterpunten zijn ‘uitgezet’ in 

een meerjarenbeleid.  

JAARPLANNEN 

Vanuit dit meerjarenbeleid worden er per schooljaar één of meerdere jaarplannen 

geschreven met als doel de kwaliteit te verbeteren en te verduurzamen. De jaarplannen 

worden gemaakt in het programma Integraal. Elk afzonderlijk jaarplan beschrijft een 

veranderonderwerp. Per veranderonderwerp wordt aangegeven welke activiteiten 

daarvoor uitgevoerd gaan worden (wie, wat, hoe, wanneer enz.) en wat de gewenste 

situatie is die bereikt moet worden. Beschreven wordt welke competenties nodig zijn om 

de gewenste kwaliteit te realiseren. Er wordt vastgesteld of en hoe behaalde successen 

gemeten zullen worden. Aan het einde van een schooljaar worden de voor dat schooljaar 

geldende jaarplannen geëvalueerd en worden de jaarplannen voor het volgende 

schooljaar opgesteld.  

Zie voor het meerjarenbeleid en de jaarplannen hoofdstuk 6 en de bijlage ‘Jaarplannen’. 

VOORTGANG VOLGEN 

Om de voortgang en het effect van de uitvoering te volgen, worden de volgende 

activiteiten ondernomen: 

 Analyseren van de midden- en eindtoetsen van CITO en de leeropbrengsten. Dit 

wordt gedaan door de leerkrachten voor de eigen groep. De coördinator rekenen, 

taal, spelling en gedrag analyseert de opbrengsten op vakgebied. De directie 

analyseert de resultaten dit op groep- en schoolniveau.  

 Analyseren van de overige opbrengsten en ken- en stuurgetallen die in verband 

staan met de kwaliteit die de school, in het betreffende schooljaar, wil realiseren.  

 Op minimaal één moment in het jaar wordt een zelfevaluatie voor de teamleden 

gepland met behulp van onderdelen van vragenlijsten vanuit Integraal. Deze 
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staan in direct verband met de gewenste kwaliteit die de school in het betreffende 

schooljaar wil realiseren. Om de schoolspecifieke ambities te onderzoeken, 

worden indien van toepassing, eigen vragen samengesteld en afgenomen.  

 In de zelfevaluatie worden de auditoren van de KJS betrokken die door CPOB zijn 

opgeleid. Elk jaar wordt het onderwerp van de audit gelinkt aan de voornemens 

en verbeteractiviteiten vanuit het jaarplan. 

 De directie en intern begeleiders onderzoeken de voortgang van de gewenste 

kwaliteit voor het betreffende schooljaar, onder andere door middel van volgen 

rooster vastgelegde observaties in de groepen. Deze observaties worden 

besproken met de leerkrachten.  

 Medewerkers doen onderzoek naar de eigen competenties in verband met de 

gewenste kwaliteit voor betreffend schooljaar. Zij organiseren met het oog daarop 

jaarlijks feedback met behulp van de competentievragenlijsten vanuit Integraal.  

 Er wordt door de directie en intern begeleiders een kwaliteitsagenda opgesteld 

waarin alle activiteiten in functie van kwaliteitszorg opgenomen zijn. De 

kwaliteitsagenda maakt inzichtelijk: 

1. Welke activiteiten op welk moment in het schooljaar uitgevoerd worden in het 

kader van observatie, zelfevaluatie en analyse;  

2. Op welk momenten in het schooljaar en met wie communicatie plaatsvindt over 

de voortgang van de plannen op basis van de verkregen observatie- en 

evaluatiegegevens. 

 Het resultaat van de evaluaties wordt vastgelegd in de opgestelde jaarplannen. 

Indien uit de verzamelde gegevens blijkt dat de voortgang onvoldoende is, wordt 

de aanpak bijgesteld.  

 Overige evaluatie-instrumenten die de school inzet zijn: vragenlijst externe 

betrokkenen bij de school, evaluatie vanuit het SBO-werkverband en COOL 

speciaal. Tevens wordt de inhoudelijke feedback vanuit de MR en de 

schoolbegeleiding vanuit School aan Zet gebruikt voor evaluatie en bijstelling. 

 Elke vier jaar vindt een Risico-inventarisatie plaats ten behoeve van de ARBO. 

 

VERANTWOORDING 

Er wordt belang gehecht aan tijdige en transparante verantwoording. Dit gebeurt in de 

eerste plaats in dit schoolplan. Dit wordt toegestuurd naar de onderwijsinspectie en ligt 

voor iedereen ter inzage op school en wordt gepubliceerd op de website. 

 

Daarnaast is er de schoolgids. In de schoolgids worden de plannen in het kort 

beschreven. De schoolgids wordt aan alle ouders uitgereikt en ligt ook op school ter 

inzage. We publiceren de schoolgids ook op onze website.  

 

Wanneer er een verslag is van de onderwijsinspectie worden de conclusies samengevat 

en opgenomen in de schoolgids. Het inspectierapport wordt gepubliceerd op de website 

en ligt op school ter inzage.  

 

In de jaarplannen worden de geplande activiteiten en de doelen die we daarmee willen 

bereiken beschreven. De schoolleiding verantwoordt zich door middel van de 

managementrapportage aan het bevoegd gezag (half jaarlijks). Zo wordt officieel 

verantwoording afgelegd. Het managementverslag wordt gedeeld met het team en de MR 

en op de website gepubliceerd. 

 
Wet op het primair onderwijs, artikel 10 ‘Kwaliteit onderwijs’ 

Het bevoegd gezag draagt zorg voor de kwaliteit van het onderwijs op de school. Onder zorg dragen voor de 

kwaliteit van het onderwijs wordt in elk geval verstaan: de zorg voor het personeelsbeleid, voor zover het 

betreft de duurzame borging van de kwaliteit van het onderwijspersoneel, en het uitvoeren van het in het 

schoolplan, bedoeld in artikel 12, beschreven beleid op een zodanige wijze dat de wettelijke opdrachten voor 

het onderwijs en de door het bevoegd gezag in het schoolplan opgenomen eigen opdrachten voor het 

onderwijs, worden gerealiseerd. 

 

Wet op het primair onderwijs, artikel 12 ‘Schoolplan’, een gedeelte van lid 1 
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Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat 

binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het ……, het personeelsbeleid en het beleid met 

betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs………………. 

 

Wet op het primair onderwijs, artikel 12 ‘Schoolplan’, lid 3 

Het personeelsbeleid, voor zover dat in het schoolplan tot uitdrukking wordt gebracht, omvat in elk geval 

maatregelen met betrekking tot het personeel die bijdragen aan de ontwikkeling en de uitvoering van het 

onderwijskundig beleid alsmede het document inzake evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de 

schoolleiding, bedoeld in artikel 30 van de wet. 

 

Wet op het primair onderwijs, artikel 12 ‘Schoolplan’, lid 4 

Het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs omvat in elk 

geval: 

- de wijze waarop het bevoegd gezag bewaakt dat die kwaliteit wordt gerealiseerd, 

- de wijze waarop het bevoegd gezag vaststelt welke maatregelen ter verbetering van de kwaliteit nodig zijn, 

en 

- maatregelen en instrumenten om te waarborgen dat het personeel zijn bekwaamheid onderhoudt .  

Indicatoren uit het inspectiekader: 
 De school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van  haar leerlingenpopulatie. (9.1) zie Parnassys 

notitie onderwijsbehoeften en Hoofdstuk 2 Schoolplan 2015-2019. 
 De school evalueert jaarlijks systematisch de resultaten van  de leerlingen. (9.2) Zie kwaliteitscyclus 

Hoofdstuk 3, schoolplan. Opmerking inspectie Kwaliteitsonderzoek 2015: De school heeft goed 
zicht op haar eigen kwaliteit. 

 De school evalueert regelmatig het  onderwijsleerproces. (9.3) Opmerking inspectie 
Kwaliteitsonderzoek 2015: De school evalueert regelmatig haar resultaten en het 
onderwijsleerproces en betrekt ook externe deskundigen bij deze evaluaties. 

 De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten. (9.4) Opmerking inspectie Kwaliteitsonderzoek 
2015: het team en de schoolleiding hebben de bereidheid en gedrevenheid om de school te 
verbeteren. 

 De school borgt de kwaliteit van  het  onderwijsleerproces. (9.5) Opmerking inspectie 
Kwaliteitsonderzoek 2015: De school werkt met onderzoekende leerteams. Het werken in 
leerteams heeft de betrokkenheid van de leraren nog verder verhoogd; de verbeteractiviteiten 
worden breed gedragen. 

 De school verantwoordt zich aan haar belanghebbenden over de gerealiseerde onderwijskwaliteit. (9.6) 

Opmerking inspectie Kwaliteitsonderzoek 2015: Over de kwaliteit van het onderwijs is de school 
transparant. Zij communiceert over resultaten en ambities via de website, ouderavonden, 
medezeggenschapsraad en informele contacten met ouders. De ouders zijn goed op de hoogte 
en betrokken bij de school. De school voert een dialoog met het samenwerkingsverband, 
maatschappelijke en gemeentelijke instanties en stemt af met een andere SBO in de regio. 
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4. Beleidsterreinen 
De KJS is onderdeel van CPOB. CPOB heeft met de directies 18 scholen een Strategisch 

Beleidsplan (SBP) opgesteld. Het CPOB heeft zijn visie op de toekomst als volgt 

geformuleerd: 

“Op CPOB-scholen ontwikkelen kinderen hun talenten vanuit een positief zelfbeeld en een 

daarbij passende autonomie. Medewerkers nemen actief deel aan de “lerende CPOB-

organisatie”, hebben hoge verwachtingen van de leerlingen en geven onderwijs dat boeit. 

Onderwijs dat past bij de mogelijkheden van de leerling en bij de vaardigheden die in de 

21-ste eeuw nodig zijn. CPOB-scholen bieden de leerlingen een veilige leer- en 

leefomgeving. Een omgeving waarin respect, verantwoordelijkheid en duurzaamheid tot 

uitdrukking komen in de omgang met elkaar en met de leefomgeving. We gaan ervan uit 

dat kinderen “willen leren” en door ons onderwijs stimuleren we dat er een passie 

ontstaat voor levenslang leren. 

Strategische thema’s van CPOB zijn: 

- Boeiend (opbrengstgericht) Onderwijs  

- Ouderbetrokkenheid  

- ICT/Social Media/ouderportal  

- Passend Onderwijs/Talentontwikkeling (o.a. meer en hoogbegaafdheid)  

- Brede vorming, techniek en cultuur  

- Kwaliteitszorg, planmatige cyclus, jaarlijkse zelfevaluatie 

- Professionalisering (directieleden, OOP en OP)  

- Lerende organisatie  

- Samenwerken met de omgeving 

 

De KJS maakt onderdeel uit van CPOB. CPOB is verantwoordelijk voor de formulering van 

uniforme beleidskaders op gebied van personeel en organisatie, communicatie, 

huisvesting, huisvesting en inrichting en financiën. Deze beleidskaders zijn bepalende en 

richtinggevend voor het beleid van de KJS. Voor dit beleid wordt verwezen naar CPOB 

beleidsdocumenten. 

In onderstaande paragrafen wordt kort ingegaan op deze beleidsterreinen waar dat voor 

belanghebbenden van belang is of waar de KJS een schoolspecifieke invulling geeft aan 

dit beleid. 

4.1. Personeel en organisatie 

DIRECTIE 

De schoolleiding bestaat uit een directeur en een adjunct directeur, de directie heeft een 

taakverdeling die is afgestemd op competenties van de directieleden. De taakverdeling 

moet aansluiten bij het CPOB-beleid en helder zijn voor personeelsleden.  

We vinden het belangrijk dat er sprake is van transparant, betrouwbaar en zichtbaar 

leiderschap. Er moet sprake zijn van een open communicatie, hetgeen ten goede komt 

aan de inspraak. Het onderwijskundig leiderschap moet op een inspirerende manier vorm 

krijgen, moet ondernemend en innovatief zijn. 

SCHOOLORGANISATIE 

Het managementteam (MT) bestaat uit de directeur en de adjunct-directeur. De directie 

stuurt op opbrengstgericht werken in combinatie met een goed pedagogisch klimaat.  

Het MT ziet het als belangrijke taak verantwoordelijkheden op de juiste plaats te leggen. 

Leerkrachten moeten bezig kunnen zijn met het onderwijs, prioriteit ligt bij het primair 

proces. Tevens is het MT van mening dat de werkdruk acceptabel blijft. 
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Doelen:  

 De schoolleider is geregistreerd bij het schoolleiderregister. 

 De schoolleider legt twee keer per jaar verantwoording af naar bestuur, team en 

MR d.m.v. een managementverslag.  

 De schoolleiding richt zich ook op externe ontwikkelingen in het onderwijs en de 

zorg om kwaliteit van haar onderwijs te blijven stimuleren. 

 

De KJS heeft twee intern begeleiders die samen met de directie het management team 

zorg (MTZ) vormen. Daarnaast functioneren er twee bouwcoördinatoren die zorg dragen 

voor afstemming binnen hun bouw en daarover rapporteren en verantwoording afleggen 

aan de directie. 

Daarnaast beschikt de KJS over een uitgebreid netwerk aan staffuncties: 

 Logopedisten; 

 Remedial teachers; 

 Speltherapeut; 

 Beeldend therapeut; 

 Orthopedagoog/ Psycholoog GZ 

 Sociale vaardigheidstrainers; 

 Sensomotorische therapeut; 

 Onderwijs assistent; 

 Plusconsulenten en themaspecialisten; 

 Dyslexie specialist. 

 

PERSONEELSBELEID 

De afspraken in de huidige CAO primair onderwijs zullen beleidsmatig moeten vertaald 

naar de medewerkers van CPOB. Het betreft diverse onderwerpen, waaronder 

professionalisering, werkdruk, duurzame inzetbaarheid en medezeggenschap. 

De school is een lerende organisatie is gestart met onderzoekende leerteams. De 

komende jaren zet de KJS deze ontwikkeling door als leertraject. Het team heeft hoge 

verwachtingen van zichzelf en van elkaar. We spreken elkaar daarop aan en rekenen op 

zelfsturing vanuit eigen verantwoordelijkheid. De medewerkers willen en kunnen 

reflecteren op hun handelen. Vanuit een open sfeer hanteren we werkwijzen als collegiale 

consultatie en intervisie. We willen onszelf en elkaar uitdagen om te excelleren in ons 

vak. 

Vervangers en medewerkers worden zorgvuldig ingewerkt. Een beleidsplan voor 

startende leerkrachten, basis- en vakbekwame leerkrachten is in ontwikkeling op CPOB-

niveau. 

Binnen het team maken we gebruik van specifieke competenties en opleidingen en 

talenten, zodat specialisten op diverse gebieden intern en extern kunnen worden ingezet. 

Alle medewerkers hebben een digitaal bekwaamheidsdossier (Integraal). De KJS neemt 

deel aan het scholingsprogramma van de CPOB Academie. 

We houden in een tweejarige cyclus een functioneringsgesprek, twee 

voortgangsgesprekken en een beoordelingsgesprek.  

We bieden stageplaatsen aan studenten PABO en ROC. 

Doel:  

 We streven naar een verzuimcijfer onder de 6% (juni 2015: 16%). 

 Alle medewerkers hebben een digitaal bekwaamheidsdossier (Integraal). 

 100% van de leerkrachten is in 2019 registreert in het lerarenregister. 

 In 2019 is 60% van de leerkrachten in het bezit van een master. 
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GERELATEERDE DOCUMENTEN 

- Personeelsbeleidsplan 

- Formatieplan 

4.2. Communicatie 

INTERNE COMMUNICATIE 

De KJS streeft op gebied van de interne schoolorganisatie en communicatie de volgende 

doelen na: 

 De KJS streeft naar een zo groot mogelijke transparantie van beleid en 

betrokkenheid van personeel; 

 We ondersteunen elkaar, erkennen en benutten elkaars kernkwaliteiten en stellen 

duidelijke grenzen aan wat we elkaar kunnen en willen bieden; 

 De KJS streeft naar delegatie van bevoegdheden waar dat bijdraagt aan een 

goede en snelle beleidsvorming en besluitvorming. We noemen dit: de 

verantwoordelijkheid leggen waar hij hoort. Leerteams en werkgroepen binnen de 

KJS moeten een helder mandaat hebben, zodat niet alle besluitvorming via de 

directie of de workshop behoeft te lopen. Werkgroepen en commissies zorgen 

voor adequate informatievoorziening aan het hele team; 

 De directieleden bevorderen een goede onderlinge afstemming van de 

werkzaamheden uit hun portefeuille, zodat voor henzelf en de overige teamleden 

duidelijkheid bestaat t.a.v. de organisatorische en beleidsmatige ontwikkelingen 

die de school betreffen; 

 De KJS streeft naar heldere communicatielijnen, goede informatievoorziening en 

consistente naleving van werkafspraken; 

 Het MTZ houdt zich (naast de leerlingenzorg) in toenemende mate bezig met het 

ontwikkelen van initiatieven betreffende schoolverbeteringsonderwerpen, zoals de 

invoering van leerlijnen en interne audits op basis van CPOB-beleid. 

 

EXTERNE COMMUNICATIE 

In het externe communicatiebeleid laat de KJS zich leiden door de volgende CPOB-

beleidsuitgangspunten: 

 Communicatie sluit aan bij wat ouders weten willen en belangrijk vinden, maar 

ook bij wat de school belangrijk vindt; 

 Het profiel van de CPOB-scholen is herkenbaar in alle uitingen; 

 De school communiceert op een professionele manier met ouders, leerlingen en 

andere betrokkenen bij de school; medewerkers zijn in staat daaraan op een 

goede wijze vorm te geven; 

 De scholen dragen vanuit een christelijke levensvisie informatie uit over Bijbelse 

normen en waarden; 

 Medewerkers zijn geschoold en worden begeleid zodat ze op een professionele 

manier communiceren met ouders; 

 CPOB heeft in overleg met de organisaties van kinderopvang schoolnabije BSO 

bevorderd met aandacht voor de afstemming van begin- en eindtijden. 

 

4.3. Huisvesting en inrichting 

Het huisvestingsoverleg met de gemeenten (nieuwbouw, uitbreiding, renovatie, groot 

onderhoud) gebeurt in z’n geheel bovenschools, uiteraard in nauw overleg met de 

schoolleiding. Onder andere vanwege de invoering van de lumpsum-bekostiging in het 

basisonderwijs is de aanwezige inrichting van scholen geïnventariseerd en gewaardeerd 

(zgn. 0-meting). Daaraan gekoppeld is een meerjaren-investeringsplan opgesteld. 
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De KJS ontwikkelt zich tot een SBO-school met leerlingen die een breder aanbod nodig 

hebben. De verzwaring van problematiek van de leerlingen maar ook de aansluiting van 

SBO op het VO vraagt om bezinning en aanpassing in het onderwijs.  

Doel:  

De school start in 2015 met een technieklokaal en zal de komende jaren het 

techniekonderwijs vorm en inhoud gaan geven. 

De school past het gymlokaal aan de eisen van deze tijd.  

De KJS verhuurt ruimte aan derde partijen. Uitgangspunt hierbij is dat verhuur niet ten 

koste mag gaan van haar primaire onderwijstaak. Waar mogelijk streeft de KJS naar 

meerwaarde voor leerlingen. De inkomsten uit verhuur worden benut voor onderwijs- en 

zorgdoelstellingen van de KJS. De directie bepaalt in overleg met CPOB de hoogte van 

huur en kan huurders toelaten of weigeren en huurcontracten verlengen of opzeggen. 

4.4. Financiën 

CPOB kent een gezonde financiële situatie, met reserves en voorzieningen die redelijk tot 

goed op peil zijn. Op basis van een extern onderzoek zullen in de komende maanden ook 

de gebouwen worden geïnspecteerd, zodat een meerjarenonderhoudsplan kan worden 

opgesteld.  

De scholen worden aangestuurd op een taakstellende begroting die in nauw overleg met 

hen wordt opgesteld. Verantwoording vindt plaats via de jaarrekening. CPOB heeft voor 

de scholen gezamenlijke contracten afgesloten voor bijvoorbeeld kopieerapparatuur, 

veiligheid, afvalverwijdering, ICT, Arbobeleid, financiële administratie, gebouwbeheer en 

onderhoudsinventarisatie. Voor schoonmaak is een centrale (Europese) aanbesteding in 

voorbereiding. Waar nodig vindt bovenschoolse ondersteuning plaats bij de aanvraag van 

subsidies.  
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5. Analyse huidige stand van zaken 
De analyse van de huidige stand van zaken geeft een beeld waar de school goed in is en 

waar de kansen, risico’s en ontwikkelpunten liggen. Ontwikkelpunten vragen de komende 

schoolplanperiode aandacht. De sterke punten worden benut om in de komende vier 

jaren de risico’s in positieve zin om te buigen en kansen te benutten. Aandachtspunten 

en doelen voor de komende schoolplanperiode zijn verwerkt in hoofdstuk 7 

‘Meerjarenbeleid’. 

5.1. Evaluatie schoolplan 2012-2015 

De evaluatie van het schoolplan 2012-2015 heeft plaatsgevonden tijdens drie 

studiedagen. De eerste studiedag was tijdens de evaluatie van het jaarplan, in juni 2013. 

De tweede studiedag vond plaats in juni 2014, de derde op 28 mei 2015. 

Tijdens deze evaluatiemomenten is gekeken naar wat de school heeft willen bereiken, 

wat daarvan is gelukt, om daarna vervolgstappen te bepalen.  

In de beleidsvoornemens van het vorige schoolplan stonden de volgende onderwerpen: 

1. De KJS participeert in een rekenverbetertraject en realiseert groeiende 

leeropbrengst op gebied met name op het vakgebied rekenen. De KJS zet in op 

samenhang woordenschatonderwijs en begrijpend lezen door scholing en coaching 

on the job; 

2. De KJS vernieuwt lesmethoden & toetsen en evalueert gebruik; 

3. De KJS voert vervolgfases van de Vreedzame School in en levert een positieve 

bijdrage aan het respectvol met elkaar omgaan; 

4. De KJS werkt systematisch aan kwaliteitsverbetering door teamleren; 

5. De KJS werkt aan onderwijsvernieuwing en realiseert extra handen in de klas; 

6. De KJS introduceert opbrengstgericht werken in het SBO leerttraject; 

7. De KJS maakt intensief gebruik van ICT; 

8. De KJS biedt leerlingen in overleg met ouders en andere betrokken partijen 

bijtijds en planmatig optimale zorg; 

9. De KJS evalueert systematisch de kwaliteit van haar opbrengst; 

10. De KJS borgt kwaliteit door interne audits; 

11. De KJS werkt ambities School Ondersteuningsprofiel uit; 

12. De KJS zet in op deskundigheidsbevordering van het team; 

 

Als onderwijszorgcentrum hanteerde de KJS voor de periode 2012-2015 de volgende 

beleidsvoornemens: 

13. De KJS consolideert de crisisopvang voor leerlingen uit het regulier onderwijs 

binnen het samenwerkingsverband en ontwikkelt deze functie verder; 

14. De KJS verkent mogelijke dienstverlening als onderwijszorgcentrum op gebied van 

handelingsgerichte diagnostiek (HGD) ten behoeve van reguliere scholen; 

15. De KJS zet PAB voort en verbreedt begeleiding en ondersteuning als 

onderwijszorgcentrum ten behoeve van reguliere scholen; 

16. De KJS levert door samenwerking met cluster 3  een bijdrage aan passend 

onderwijs en breidt de samenwerking met cluster 2 en 4 uit. 

17. De KJS verbreedt haar contacten met de zorginstellingen en vervult een centrale 

rol binnen BEPO. 

 

Voor elk van de beleidsvoornemens zullen we kort aangeven wat de opbrengsten tot nu 

toe en wat op hoofdlijnen de ambities voor de komende jaren zijn. 
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5.1.1. Leerstofaanbod 

 Beleidsvoornemen: 

De KJS participeert in een rekenverbetertraject en realiseert groeiende leeropbrengst op 

gebied van rekenen. Zet in op samenhang woordenschatonderwijs en begrijpend lezen 

door scholing en coaching on the job. 

 

Opbrengsten: 

Het driejarige rekenverbetertraject (2012-2015) i.s.m. de Marnix Academie en SLO heeft 

geleid tot deze opbrengsten:  

 Lestijd rekenen is uitgebreid; 

 Teamafspraken: wij hanteren een eenduidige terminologie; 

 Invoering nieuwe methode Wereld in getallen m.i.v. 2015; 

 Rendement: opbrengsten rekenen en begrijpend lezen meer dan 20% (streven) 

boven de voorlopige inspectienorm; 

 Vaststellen vaste opbouw rekenles voor alle groepen; 

 Vergelijking methode met Passende perspectieven, leerroutes 1, 2 en 3 voor drie 

groepen; 

 Uitwerken leerlijnen, koppelen aan materialen en uitgaan van HGW en 

convergente differentiatie; 

 Invoeren opbrengstgericht werken in overige groepen; 

 Didactische vaardigheden leerkracht zijn verbeterd, o.a. door studiedagen, 

presentaties rekenwerkgroep en klassenbezoeken (collegiale consultatie met 

coach en feedback Marnix Academie); 

 Rekenbeleidsplan is gereed. 

Ambities:  

Invoering en borging van de nieuwe rekenmethode staat de komende jaren op de 

agenda. Ook de begeleiding van Carla Compagnie, Marnix Academie zal worden 

voortgezet. Het werken met de nieuwe methode, met de nadruk op het didactisch 

handelen gecombineerd met het zicht hebben op de onderwijsbehoeftes van de 

leerlingen, afgestemd op het OPP, zal ook de komende jaren aandacht vragen. De school 

heeft n.a.v. een taalaudit door School aan Zet in 2014 besloten een meerjarig 

Taalverbetertraject aan te gaan met School aan Zet. Tevens continueert de school de 

coaching en begeleiding van het woordenschatonderwijs door Ieke Rorije. 

 Beleidsvoornemen: 

De KJS vernieuwt lesmethoden & toetsen en evalueert gebruik. 

Opbrengsten: 

 Invoering ZIEN; 

 Invoering Nieuwsbegrip XL; 

 Invoering Sprint; 

 Invoering toetsen voor Speciale Leerlingen; 

 Invoering methode voor Muziek: Moet je doen; 

 Invoering Schlichting Toets taalproductie; 

 Invoering Rekenen: Wereld in getallen. 

Ambities: 

De methode Natuur is niet aangeschaft, ook omdat de school een keuze wil maken voor 

een methode voor wereldoriëntatie en thematisch boeiend onderwijs. Tevens zal door het 

gebruik van het nieuwe Gezonde schoolplein en de begeleiding van IVN en NME er meer 

aandacht zijn voor buitenlessen. De school wil in de komende planperiode de 

taalmethode Taaltrapeze vervangen, mogelijk samen met Leeslijn. Een methode voor 

Seksuele opvoeding wordt aangeschaft. Ook de toepassing van Sprint, vooral voor 

dyslectische leerlingen, vraagt om eenduidig beleid. De school onderzoekt de methode 

Blits in de komende planperiode om zo de studievaardigheden van de bovenbouw 

leerlingen te vergroten.  
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5.1.2. Schoolklimaat 

 Beleidsvoornemen:  

De KJS voert vervolgfases van de Vreedzame School in en levert een positieve bijdrage 

aan het respectvol met elkaar omgaan. 

Opbrengsten: 

 Leerkrachten en leerlingen dragen zorg voor een respectvolle omgang met elkaar; 

 Leerkrachten stimuleren en belonen goed gedrag; 

 Gedragsregels zijn aangepast en zichtbaar in de school en op het plein; 

 Leerlingen zijn in staat complimenten en correcties te ontvangen en te geven; 

 Pestgedrag wordt voorkomen en gecorrigeerd, zie leerlingenquete;  

 Leerlingen voelen zich veilig. Zie uitslag leerling- en ouderenquête; 

 Twaalf door de leerlingen uitgekozen mediatoren hebben dagelijks pleindienst 

tijdens de pauzes van de onderbouw; 

 De school is een democratische gemeenschap. De leerling heeft een stem en 

iedereen heeft de kans om mee te denken en zich verantwoordelijk en betrokken 

te voelen. Leerlingen krijgen o.a. door mediatorschap, actiegroep Gezond 

schoolplein, stemmen bij schoolverkiezingsprogramma’s en lidmaatschap 

leerlingenraad meer zelfvertrouwen en vergroten hun probleemoplossend 

vermogen; 

 De school heeft de Stippentraining, begeleiding kinderen met overgewicht door 

schoolarts, fysio en schoolmaatschappelijk werk, succesvol afgerond. 

 De school heeft het vignet voor sociaal-emotionele ontwikkeling ontvangen en is 

een Gezonde school. 

 Het team van de KJS bezocht SBO het Mozaiek i.v.m. PBS. 

 

Ambitie: 

De school start het komend jaar met een nieuw en Gezond schoolplein. Dit plein zal de 

leerlingen meer stimuleren tot gezond spel en ontdekkend spelen. De aandacht zal de 

komende jaren uitgaan naar het stimuleren en belonen van Gezond gedrag. Tevens 

zullen de mediatoren vaker worden ingezet, ook tijden de bovenbouwpauzes. De school 

stimuleert gezond bewegen en zal de stippentraining blijven inzetten. De aandacht van 

het team t.a.v. een blijvend goed pedagogisch klimaat zal ook de komende jaren, met 

een veranderde populatie en meer in- en uitstroom, aandacht blijven vragen. 

Gedragsregels worden schoolbreed gedragen en zullen in en om de school zichtbaar zijn. 

5.1.3. Didactisch handelen 

 Beleidsvoornemen: 

De KJS werkt systematisch aan kwaliteitsverbetering door teamleren. 

Opbrengsten: 

 Onderzoekende houding teamleden. Alle collega’s maken deel uit van een 

onderzoekend leerteam en zijn eigenaar van hun leerproces. 

   Het kunnen stellen van betekenisvolle leervragen in relatie tot door de school 

opgestelde leerstandaarden en streefdoelen. Collega’s hebben door het volgen 

van studiedagen over dit onderwerp voldoende bagage om een leervraag te 

formuleren, te onderzoeken en d.m.v. een proeftuin te experimenteren; 

 Er is overzicht van de vragen rondom het vakgebied Taal die spelen bij het team 

en de directie; 

 Prioritering in beleid wordt zichtbaar en gedragen; 

 Samenwerking en uitwisseling. Professionele leergemeenschap; 

 Bij besluiten is er draagvlak gecreëerd.  

Ambities:  

Het accent ligt ook de komende periode op het vakgebied Taal. De begeleiding van 

Martin van den Oetelaar en Naomi Mertens wordt afgebouwd en de inhoudelijke input 
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wordt overgenomen door Yvonne Leenders van School aan Zet. Daarnaast zal Rob 

Boelema van School aan Zet (SLIG) het proces blijven volgen d.m.v. procesbegeleiding 

en ambitiegesprekken team en directie. Scholing 21ste eeuwse vaardigheden zal op 

teamniveau plaatsvinden. De school zoekt in 2015 contact met SBO de Evenaar voor 

uitwisseling, reflectie en teamleren op alle niveau’s. 

 Beleidsvoornemen: 

De KJS werkt aan onderwijsvernieuwing en realiseert extra handen in de klas. 

 

Opbrengsten:  

 De KJS participeert in het partnerschap Opleiden in School van de Marnix 

Academie; 

 Certificering als partnerschool; 

 De KJS is opleidingsschool: specifieke deskundigheid van de SBO-leerkrachten 

wordt gedeeld. Binnenhalen van studenten zorgt voor reflectie leerkrachten op 

eigen handelen, geeft extra handen in de klas voor de zorgleerlingen en draagt bij 

aan onderwijsvernieuwing/uitwisseling binnen de KJS; 

 Onderwijsvernieuwing: zie leerstofaanbod. 

 

Ambities:  

Continuering van de KJS als opleidingsschool. Nadruk zal de komende schoolplanperiode 

liggen op didactisch handelen in de groep waarbij effectieve instructie, convergente 

differentiatie en coöperatief leren centraal staan. De school wil één lijn t.a.v. didactisch 

handelen in de school. De school kiest voor boeiend onderwijs en zal zichtbaar maken 

door het creëeren van een rijke leeromgeving en het werken met meerdere didactische 

werkvormen. Leerkrachten moeten zich in de komende planperiode meer bewust zijn van 

het OPP (ook in de onderbouw) en laten dit zien in hun didactisch handelen. Ook hier is 

teamscholing vanwege de complexe vertaalslag voor het SBO noodzakelijk. 

5.1.4. Begeleiding 

 Beleidsvoornemen: 

De KJS introduceert opbrengstgericht werken in het SBO leerttraject o.l.v. Martin vd 

Oetelaar 

 

Opbrengsten: 

 De school scoort t.a.v. de conceptnormen van de inspectie bovengemiddeld, al 

vanaf 2012; 

 Analyse opbrengsten vindt plaats na toetsrondes op leerling-, groeps- en 

schoolniveau. Zichtbaar maken van datamuur voor alle betrokkenen;  

 Het kunnen stellen van betekenisvolle leerdoelen in relatie tot door de school 

opgestelde leerstandaarden en streefdoelen. In alle groepen wordt gewerkt met 

een groepsplan; 

 Vier studiedagen o.l.v. Martin van den Oetelaar (M-etal/ Opbrengstrijk. Aanbod 

studiedagen: leerlijnen en leerdoelen per leerjaar, effectieve instructie, 

convergente differentiatie, klassenmanagement, OPP en consequenties in de klas, 

zelfstandig werken, zicht hebben op het huidige niveau van de leerlingen en hun 

onderwijsbehoefte c.q. uitstroomniveau. 

Ambities:  

De school wil vooral de vertaling van kennis over zelfstandig werken, directe 

instructiemodel en leerlijnen zichtbaar maken in het handelen van de leerkracht. De KJS 

wil een samenwerking met een SBO school waar het didactisch handelen centraal staat. 

Tevens streeft de school naar een koppeling van de leerlijnen (te beginnen met Wereld in 

Getallen) met Parnassys. 

 Beleidsvoornemen: 

De KJS maakt intensief gebruik van ICT. 
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Opbrengsten: 

 Leerkrachten hebben een positieve houding t.o.v. ICT en gebruiken hun ICT-

vaardigheden bij hun dagelijks handelen in de klas; 

 Scholing door ICT-er door kennis overdracht, vragenuurtje, ervaringen delen en 

begeleiden van praktisch handelen, o.a. WIG software, Ambrasoft; 

 De leerkrachten en de stafleden maken gebruik van ParnasSys bij absentie, 

verslaglegging, HP, groepsplan, toetsresultaten en notities. Zijn vaardig in het 

lezen van groepskaarten en scores; 

 Teamleden hebben voldoende kennis van Parnassys, Ambrasoft en ZIEN en 

passen dit dagelijks toe in de praktijk; 

 Inzet tablets in bovenbouw (10 stuks). 

 Inzet laptops voor leerlingen met o.a. ernstige dyslexie. Inzet Sprint waar nodig. 

Week van social media is door collega’s samen voorbereid en aan leerlingen aangeboden. 

Ambities:  

ICT beleidsplan, zie CPOB strategisch beleid. Invoering opbrengsten methodegebonden 

toetsen en analyse, in Parnassys ingevoerd.  

Social media wordt op zinvolle wijze ingezet in het onderwijs, ook om het onderwijs 

boeiend te maken. De leerlingen wordt geleerd om op een respectvolle en verantwoorde 

manier om te gaan met de nieuwe technologie.  

De school heeft d.m.v. een nulmeting inzichtelijk gemaakt wat het bekwaamheidsniveau 

van het team is t.a.v. ICT en mediawijsheid. Met deze analyse worden individuele en 

groepsafspraken gemaakt t.a.v. scholing.  

Beleid maken om alle leerlingen typevaardig van school te laten gaan (type-basis of 

cursus).  

Invoering en hantering personeelsdossier in Integraal met persoonlijke actieplannen. 

(Bekwaamheidsdossier)  

Intensiever gebruik tablets in de gehele school. 

5.1.5. Zorg 

 Beleidsvoornemen: 

De KJS biedt leerlingen, in overleg met ouders en andere betrokken partijen, bijtijds en 

planmatig zorg. 

 

Opbrengsten:  

 De KJS beschikt over een actueel overzicht van leerlingen die extra zorg behoeven 

op basis van achterblijvende prestaties en/of ontwikkeling; 

 De KJS biedt (planmatig) zorg op maat en evalueert de effecten daarvan; 

 De KJS betrekt ouders bij de zorg en spreekt hen minimaal 6x per jaar; 

 Vanaf groep 6 mogen leerlingen bij het rapportgesprek/ bespreking OPP aanwezig 

zijn; 

 De KJS voert veelvuldig overleg met externe instanties die bij de zorg betrokken 

zijn.  

 Invoering Kindgesprekken in alle groepen, na de toetsronde; 

 Ib-ers bezoeken iedere groep minimaal 3x per jaar, voorafgaand aan groeps-

besprekingen; 

 Rt-ers nemen deel, waar nodig, aan groeps- of leerlingbesprekingen. Deze 

leerling- en groepsbesprekingen vinden onder schooltijd plaats; 

 RT wordt altijd ingezet in relatie tot het ontwikkelingsperspectief van de leerling. 

Ambities:  

De KJS stuurt op het ontwikkelingsperspectief. Het ontwikkelingsperspectief is niet langer 

een verantwoording, maar wordt gebruikt als uitgangspunt van handelen in de klas, ook 

voor de onderbouw. Invoering Ouderportaal. 
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Verantwoordelijkheid voor de zorg is niet langer alleenrecht van de ib-er maar wordt 

teruggebracht naar de leerkracht. Ib-er coördineert de zorg en coacht de leerkracht. 

Notatie huisbezoeken, kindgesprekken consequent in Parnassys, ook noteren als ouders 

niet op rapportavonden komen. 

5.1.6. Kwaliteitszorg 

 Beleidsvoornemen: 

De KJS evalueert systematisch de kwaliteit van haar opbrengst. 

Opbrengsten:  

 Trendanalyses op leerling, groeps- en schoolniveau; 

 Evaluatierapport van de leeropbrengsten per half jaar. Conclusies worden 

individueel met de leerkrachten en plenair met team besproken en vertaald in 

beleidsvoornemens per schooljaar; 

 De teamleden en directie volgens scholing over de nieuwste ontwikkelingen van 

ParnasSys. 

 De school betrekt d.m.v. de pilot SLIG (School aan Zet) deskundigen aan om zo 

de kwaliteit van haar beleid te garanderen. 

Ambities:  

Ib-ers en directie zijn nog te veel verantwoordelijk voor de controle en analyse van de 

toetsresultaten. Leerkrachten moeten meer eigenaar worden, omslag leerling- en 

groepsbespreking.  

Vervolg SLIG met SBO de Evenaar en School aan Zet 

 

 Beleidsvoornemen: 

De KJS borgt haar kwaliteit door audits.  

Opbrengsten: 

 Audit Godsdienstige vorming; 

 Audit Zelfstandig werken; 

 Audit Zorgstructuur. 

Ambities:  

Audit aanpassen aan onderwerpen uit staand en toekomstig beleid (bijv. Rekenen en 

leerlijnen, effect scholing didactisch handelen). 

 Beleidsvoornemen: 

De KJS werkt ambities School Ondersteuningsprofiel uit. 

Opbrengsten: 

 KJS beschikt over voldoende kennis t.a.v. cluster 2, met name slechthorendheid 

en vertraagde spraaktaalontwikkeling; 

 KJS heeft voldoende kennis t.a.v. cluster 3, met name kinderen met een zeer 

vertraagde ontwikkeling voor opvang in de kleutergroep (JRK); 

 KJS heeft voldoende inzicht en kennis t.a.v.cluster 4, met namen voor leerlingen 

met (faal)angst en gedragsstoornissen; 

 Schoolbezoeken leerkrachten cluster 2, 3 en 4 hebben plaatsgevonden (op 

teamniveau en individueel); 

 Expertise door ervaringen crisisopvang en gesprekken deskundigen cluster 4; 

 Peer review SBO De Wissel (Onderwijscoöperatie); 

 Directie KJS start pilot cluster 2/SBO i.s.m. de Wissel (initiatief BEPO); 

 Jonge leerlingen met syndroom van Down of een verstandelijke handicap kunnen 

onder bepaalde voorwaarden worden geplaatst in de groeiklas/ JRK groep; 

 Teamscholing over (faal)angst bij kinderen; 

 Bestaande uitwisseling en expertise plus- en themaconsulenten (zorgoverleg) 

gebruiken als platform voor teamscholing; 

 Samenwerking Syndion wordt verkend t.a.v. weekendopvang. 
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Ambities:  

Samenwerking Syndion met mogelijke weekendopvang verkennen en starten. Bestaande 

uitwisseling en expertise plus- en themaconsulenten (zorgoverleg) gebruiken als platform 

voor teamscholing.  

Scholing t.a.v. nieuwste ontwikkelingen zorgleerlingen (SBO/SO). 

 Beleidsvoornemen: 

Deskundigheidsbevordering team  

Opbrengsten: 

 Collega’s zijn in staat de toenemende complexe problematiek van SBO-leerlingen 

op te vangen, hen pedagogisch te ondersteunen en didactisch te onderwijzen. 

 Alle collega’s op de KJS hebben actuele/aanvullende opleidingen gevolgd op Post 

HBO/master niveau. Deelname aan CPOB Academie verplicht. Alle teamleden 

volgen per jaar twee- voor hen en de school- relevante studieavonden of serie 

workshops. Zie scholingsplan 2014-2015. 

Ambities:  

Alle leerkrachten hebben een master of anders relevante opleiding. Zij volgen jaarlijks 

minstens (bij een fulltime aanstelling) twee relevante cursussen vanuit de CPOB 

Academie, in overleg met de directie. 

5.1.7. Onderwijszorgcentrum 

 Beleidsvoornemen: 

De KJS consolideert de gastopvang voor leerlingen uit het regulier onderwijs binnen het 

samenwerkingsverband en ontwikkelt deze functie verder. 

Opbrengsten:  

 Diagnosticering en onderzoek  gefaciliteerd door BEPO; 

 Plan van aanpak met reguliere school, mogelijk intensieve therapie of 

ondersteuning van BEPO specialisten; 

 Terugplaatsing leerling naar regulier onderwijs met begeleiding plusconsulent/ 

 themaspecialist; 

 

Ambities:  

Continuering gastopvang voor maximaal drie leerlingen per jaar. Terugplaatsingen 

stimuleren. Flexibele inzet en plaats SBO. 

 Beleidsvoornemen: 

De KJS levert hoge kwaliteit dienstverlening bij ondersteuning basisscholen  

Opbrengsten:  

 Verbreding dienstverlening KJS; 

 Helpdesk plusconsulenten ondersteunt leerkrachten regulier onderwijs; 

 Actievere betrokkenheid van leerkrachten regulier onderwijs en ouders; 

 Beperking wachtlijstproblematiek door andere planning en organisatie; 

 Vergroten expertise leerkrachten in regulier onderwijs; 

 Leerlingen blijven langer in regulier onderwijs met ondersteuning. Ook tijdelijke 

plaatsingen SBO behoort tot de mogelijkheden;  

 Intensieve samenwerking SBO-BAO. 

 

Ambities:  

Deze deskundigheid wordt vanaf 2014 uitgevoerd door de plus- en themaspecialisten, in 

dienst van KJS/CPOB en uitgeleend aan BEPO voor in totaal 2000 uur per jaar. De school 

streeft ernaar collega’s kansen te geven om hun deskundigheid ook in het 

samenwerkingsverband BEPO ten gunste van zorgleerlingen zichtbaar te maken en 

dienstbaar te zijn.  
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 Beleidsvoornemen: 

De KJS levert door samenwerking met cluster 3 een bijdrage aan passend onderwijs 

waardoor “grens MLK-cluster 3” leerlingen waar mogelijk huisnabij onderwijs kunnen 

volgen. KJS breidt de samenwerking met cluster 2 en 4 uit. 

Opbrengsten:  

 Grensleerlingen tussen 4 en 7 jaar worden geplaatst in de groeiklas van de KJS. 

Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van de expertise en zorgregistratie van de 

Cambier van Nootenschool (cluster 3); 

 Samenwerking REC 2 en REC 4 naar het model van REC 3 met de KJS; 

 Bredere opvang JRK, huisnabij voor Culemborgse leerlingen.  

Ambities: 

De KJS participeert in het BEPO (Betuws Passend Onderwijs) en neemt deze 

deskundigheid als SBO mee in haar opvangcapaciteit; 

KJS neemt deel aan de pilot cluster 2 met SBO de Wissel en het samenwerkingsverband. 

De school is coördinator van de regionale pilot t.a.v. terugplaatsingsbeleid, doorstroming 

en positionering SO/SBO in het SWV. 

 

 Beleidsvoornemen: 

De KJS verbreedt contacten met zorginstellingen en vervult binnen BEPO centrale rol in 

Culemborg. 

Opbrengsten:  

 Verbrede zorg voor zorgleerlingen; 

 Opvoedingsondersteuning aan ouders door SMW; 

 De inrichting van BEPO en positionering van de plusconsulenten leidt tot snellere 

actie t.g.v. de zorgleerlingen; 

 Actieve rol KJS  binnen IVH en wijkteams; 

 

Ambities:   

KJS blijft deelenemen aan IVH. 

Breidt haar contacten uit met ’s Heerenloo, Syndion en De Rietpol. 

 

5.2. Tevredenheid belanghebbenden 

5.2.1. Personeel 

De resultaten van de quickscan (mei 2013) die in het kader van de Risico-inventarisatie en 

evaluatie is gehouden komen een aantal zaken duidelijk naar voren.  

- De school scoort in positieve zin, in bijna alle opzichten boven het landelijk gemiddelde. 

Opvallend in deze quickscan is dat veel collega’s vinden dat het werk meer dan gemiddeld 

beslag legt op hun vrije tijd. 

- Er wordt zeer positief gescoord op de onderlinge verhoudingen tussen collega’s, de mate 

van samenwerking met collega’s, de sfeer binnen de school. 

- Voor een SBO-school is opvallend dat men noemt weinig last te hebben (t.o.v. het 

landelijk gemiddelde) van de leerlingen die zich misdragen of dat er sprake is van 

intimiderend gedrag van ouders. 

- Het percentage waarin men zich bij de uitoefening van het werk belast voelt t.a.v. verbale 

agressie en fysiek geweld is voor 90% van de collega’s niet of nauwelijks een belasting en 

10% in enige mate. 

- Ongewenste seksuele intimiteiten en discriminatie worden niet of nauwelijks ervaren 

(100%). 

 

Wat betreft de beoordeling van de leidinggevende worden vooral de volgende aspecten 

positief beoordeeld: “mijn direct leidinggevende staat mij bij met raad en advies als dat nodig 

is, draagt bij aan een goede werksfeer” en “op onze school worden signalen van werkdruk en 

overbelasting goed opgepikt door de leiding”. Ook hier scoort de school hoger dan het 
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landelijk gemiddelde.  

Ook de vraag of men vrienden zou aanraden om op deze school te gaan werken scoort hoog. 

 

Aandachtspunten: 

Aandachtspunten voor de school vanuit deze rapportage zijn de ervaren werkbelasting en de 

inhoud van de functioneringsgesprekken, deze items scoren in verhouding het laagst in 2013. 

Zie voor de totale rapportage bijlage 2. 

Het team van de KJS heeft in februari 2015 een zelfevaluatie ingevuld zodat de school op 

de domeinen Onderwijsleerproces, Planmatige ondersteuning, Schoolcultuur, 

Samenwerking met ouders, Kwaliteitsmanagement, Organisatiemanagement en Imago 

inzicht krijgt waar de school staat. 

Het team vindt, in deze zelfevaluatie, dat zij als de leerkracht goed in staat zijn om de 

ontwikkeling van de leerlingen systematisch te volgen, voorsprong of achterstanden te 

signaleren, zicht te hebben op stimulerende en belemmerende factoren en de 

onderwijsbehoeften vast te kunnen stellen. Volgens de evaluatie leidt dan ook tot een 

onderbouwde keuze voor het handelen voor de leerkracht. De leerkracht begrijpt wat het 

kind nodig heeft. Leerkrachten vinden dat de school de ouders optimaal informeert over 

de ontwikkeling van hun kind, tevens noemen zij dat de ouders erg tevreden zijn over de 

deskundigheid van de intern begeleiders en zorgspecialisten van de school. 

Wat minder waardering geven de leerkrachten zichzelf over de mogelijkheid om ouders 

actief te laten meedenken over de begeleiding van hun kind in de groep. Eenzelfde 

waardering komt ook tot uiting bij de vraag of de leerkracht bereikt dat de leerlingen 

eigenaar zijn van hun handelingsplan. 

Ook het ontbreken van een sluitende ondersteuningsaanpak voor leerlingen met 

dyscalculie komt in de evaluatie naar voren als aandachtspunt. 

Voornemens: Aandacht voor ondersteuningsaanbod dyscalculie, eigenaarschap 

leerlingen en ouders bij opstellen handelingsplan. 

Voor meer informatie: vragenlijst Zelfevaluatie schoolprofiel, zie bijlage 2. 

5.2.2. Ouders 

De waardering van de ouders voor onze school is goed, dit blijkt uit een vragenlijst op 

alle domeinen, die alle ouders in februari 2015 hebben ontvangen. Ouders geven aan 

zeer tevreden te zijn. Zij voelen zich welkom op de school. 

Ouders voelen zich zeer serieus genomen. De school biedt de ouders meer dan 

voldoende mogelijkheden tot inspraak of meebeslissen. De ouders zijn lovend over de 

informatie die gegeven wordt over de ontwikkeling van hun kind.  

Ouders en leerlingen gaven al eerder aan -in een peiling van ITS ( 2012)- dat zij zich 

veilig voelen op de Koningin Julianaschool. 

De veiligheidsbeleving van de leerlingen en personeel van de Koningin Julianaschool 

t.o.v. landelijke gegevens is positief vooral ten aanzien van de aanwezigheid van 

afspraken over gedragsregels op school. 

De school onderscheidt zich volgens de leerlingen op het gebied van gevoelens van 

veiligheid (zich veilig op het school plein en t.a.v. ervaren geweld) zowel bij het 

personeel als bij de leerlingen. Wel scoort de school lager bij veiligheid in de school (het 

zich veilig voelen in de gangen, toiletten, fietsenstalling en omgeving van de school). 

De leerlingen en personeel geven aan dat de school geen actie hoeft te ondernemen 

t.a.v. het vergroten van de veiligheid. 
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Aandachtspunten:  

Het minder actief meedenken van ouders betreffende de begeleiding van hun kind in de 

groep. Voor meer informatie: vragenlijst Ouderparticipatie, zie bijlage 2. 

5.2.3. Leerlingen (groep 7 en 8) 

De leerlingen geven in het tevredenheidonderzoek (maart 2015) aan zich veilig te voelen 

op de school. Opvallend is dat bijna alle leerlingen aangeven dat de leerkracht een 

klimaat creëert waarin kinderen elkaar helpen. Kinderen vinden dat de leerkracht met de 

groep doelgericht werkt aan het realiseren van een positief groepsklimaat, de 

leerkrachten praten met de kinderen hoe ze met elkaar omgaan op het plein. 

Verder geven de leerlingen aan dat de leerkracht met hen praat over wat ze nog moeilijk 

vinden, dat ze ruimte krijgen om van elkaar te leren. 

De leerkracht zet de sterke kanten van de kinderen in om de kwaliteit van het leren te 

verbeteren. 

Aandachtspunten:  

De leerlingen geven aan er behoefte aan te hebben dat de leerkrachten hen in hun eigen 

woorden laten zeggen wat ze aan het einde van een les moeten weten of kunnen. Ze 

willen meer eigenaar worden van hun eigen handelingsplan en willen graag inzicht 

krijgen van de leerkracht in hoeverre ze hun leerdoel hebben bereikt. 

Voor meer informatie: bijlage 2 Leerling-participatie. 

5.2.4. Inspectiebezoek 2015 

De Koningin Julianaschool heeft vrijwillig deelgenomen aan de pilot “Kwaliteitsonderzoek” 

van de inspectie van het onderwijs onder alle scholen in Culemborg. De KJS scoorde 

“ruim voldoende”, zo stelden de inspecteurs in hun gesprek met het team. De KJS is 

vooral trots op de onderwijsresultaten. Deze resultaten wegen in deze beoordeling nog 

niet mee. De resultaten liggen al drie jaar op rij ruim boven de voorlopige 

inspectienormen. Dat is het resultaat van een meerjarig proces van voortdurende 

verbetering van onderwijs en zorg.  

Voor leerlingen en ouders is het belangrijk dat de KJS op alle aspecten van schoolklimaat 

& veiligheid en van kwaliteitszorg & ambitie de hoogst mogelijke score heeft behaald. De 

school herkent zich in de opvatting van de inspectie dat “ er sprake is van een prettige, 

positieve sfeer op de school en een ambitieus team”. 

De KJS was al ruim voor het inspectiebezoek gestart met een proces waarbij leerkrachten 

samen werken aan verdere verbeteringen van het onderwijs. De KJS scoort zondermeer 

voldoende op de kwaliteit van het onderwijsproces. Maar we streven graag naar de 

hoogst mogelijke score. Dat is haalbaar want, zoals de inspectie zelf ook vaststelt: “er is 

een positief en op leren en ontwikkelen gericht klimaat binnen de school.” Bovendien 

heeft de school een “professionele kwaliteitscultuur” en “een breed draagvlak” voor 

verdere groei in kwaliteit van de school en van de leerkrachten. 

Het oordeel van de inspectie over de kwaliteit van onze school komt overeen met het 

beeld dat wij zelf hebben. Op enkele punten viel de beoordeling van de inspectie zelfs 

hoger uit dan verwacht. Wij zien het inspectierapport als een waardering voor de inzet 

van leerkrachten en als aanmoediging voor verdere verbeteringen.  

Voornemens:  

Inzet op consistent didactisch handelen in de klas en de toepassing van de leerroutes in 

het taalonderwijs.  

Voor meer informatie: Inspectierapport bevindingen Kwaliteitsonderzoek. 
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5.2.5. Externen 

In een tevredenheidonderzoek onder externen (2015) scoort de school hoog op visie op 

onderwijs en zorg, zij zet zich in voor kwalitatief onderwijs (maximale score). Verder 

wordt genoemd dat de school zorgt voor tijdige en adequate gegevens. De school heeft 

voldoende aandacht voor externen en laat zich primair leiden door de belangen van de 

leerlingen. Externe hulpverlener: Het team bestaat uit betrokken mensen, er heerst een 

positieve sfeer op school. 

Aandachtspunten:  

Externen blijven betrekken bij de school in verantwoording. Actiever benaderen voor 

inzet. 
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6. Actuele interne en externe ontwikkelingen 

6.1. Ontwikkelingen die van invloed zijn op het schoolbeleid 

Onderwijs en zorgen vinden plaats in een maatschappelijke context die voortdurend in 

verandering is en mede van invloed is op het schoolbeleid. Deze paragraaf signaleert 

enkele trends in de taakomgeving van de KJS die van invloed zijn op het beleid. 

 De samenstelling van de leerlingenpopulatie verandert. De zwaarte van de 

problematiek neemt toe. Er sprake een groeiende meervoudige problematiek 

waardoor kinderen instromen met gestapelde problemen op gebied van leren, 

gedrag en een complexe thuissituatie. 

 De instroom van leerlingen verandert, er is sprake van een groeiende instroom op 

jonge leeftijd. Het betreft hier een grote groep kleuters die o.a. instromen vanuit 

medisch kinderdagverblijven Syndion en de Rietpol. 

 Het leerlingenaantal daalt. Waar we in 2014 nog startten met 114 leerlingen, zal 

er in 2015 in augustus waarschijnlijk met 93 leerlingen worden gewerkt. 

Belangrijkste oorzaak is de krimp in deze regio, maar ook de invoering van 

Passend Onderwijs zorgt voor een daling van het leerlingenaantal. 

 De invoering van Passend onderwijs leidt er toe dat de grenzen tussen regulier en 

speciaal basisonderwijs en tussen speciaal basisonderwijs en speciale scholen 

vervagen. Verwijzing en terugplaatsing zullen vaker voorkomen, de samenwerking 

tussen SBO en enerzijds BAO en anderzijds cluster 2, 3 en 4 zal toenemen. 

 Door de behoefte aan thuisnabij onderwijs worden leerlingen in Culemborg en de 

regio meer naar het SBO verwezen dan naar een SO school in Tiel of Utrecht. De 

school heeft zich gespecialiseerd in de opvang van leerlingen met meervoudige 

problematiek en heeft deskundige leerkrachten die relevante opleidingen hebben 

gevolgd. 

 De regionale samenwerking is door Passend Onderwijs geïntensiveerd. Er is 

maandelijks overleg met de directies van de S(B)O scholen en de plus- en 

themaspecialisten, o.a. afkomstig van de KJS, zorgen voor een goede uitwisseling 

en verbinding tussen de scholen. 

 Door de transitie van de Zorg naar de Gemeente Culemborg kan de gemeente 

actiever betrokken raken bij de KJS.  

 De rol van ouders neemt onder invloed van Passend onderwijs toe. Meer nog dan 

nu het geval is zullen ouders betrokken zijn bij de keuze van het best passende 

onderwijs voor hun kind. 

 

6.2. Externe kansen en bedreigingen; interne sterktes en 

verbeterpunten  

Als onderdeel van de strategievorming ten behoeve van het schoolplan is een SWOT 

analyse opgesteld. Deze analyse legt een verband tussen de belangrijkste sterke en 

verbeterpunten van de KJS en de voornaamste kansen en bedreigingen in de 

taakomgeving van de school. Deze analyse geeft mede richting aan de strategie voor de 

komende jaren. Ons personeel heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de 

inventarisatie van sterke en verbeterpunten, kansen en bedreigingen, deze participatie 

genereert extra draagvlak voor de strategische conclusies op basis van deze SWOT 

analyse. 

De kwaliteit van leerkrachten is hèt sterke punt van de KJS. De leerkrachten beschikken 

over ruime werkervaring. Door actieve stimulering van bijscholing beschikken de 

leerkrachten over een meer dan gemiddelde expertise. De externe waardering hiervoor 

motiveert leerkrachten. Leerkrachten beschouwen het als een sterk punt dat de KJS 

participeert in het traject Opleiden in School, het begeleiden van en delen van kennis met 

stagiaires werkt motiverend. 
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De kwaliteit van de leerkrachten komt tot uitdrukking in een passend pedagogisch 

klimaat en een gestructureerde en een (voor buitenstaanders opvallend) rustige 

leeromgeving voor onze leerlingen. 

Een verbeterpunt betreft het consistent didactisch handelen binnen alle groepen. De 

omslag van werken met diverse individuele hulpprogramma’s voor zorgleerlingen naar 

klassikale effectieve instructie vraagt scholing op teamniveau. Wat zien we terug in het 

handelen van de leerkracht als we uit gaan van convergente differentiatie, effectieve 

instructie, interactie met de leerlingen, boeiend onderwijs, extra leertijd en 

opbrengstgericht werken. De omslag in denken van individuele hulpprogramma’s naar 

het werken met leerlijnen en leerdoelen is in het SBO nieuw en vraagt extra aandacht. 

Er is nog winst te boeken in het delen van kennis en ervaring van de collega’s door 

intervisie en andere vormen van intercollegiale ondersteuning binnen en buiten de 

school. In het verlengde van deze wens wil de directie graag collegiale uitwisseling met 

andere SBO scholen om niet te veel in een isolement te komen. Het signaal van het team 

dat het werk te veel vrije tijd in beslag neemt, vraagt ook om een oplossing. 

De toenemende verzwaring van de problematiek van onze leerlingenpopulatie ervaren 

leerkrachten als een bedreiging. De verbreding van de doelgroep voor het SBO in het 

algemeen en de KJS in het bijzonder trekt een wissel op het vermogen van leerkrachten 

om goede onderwijsresultaten te blijven realiseren. Onder personeelsleden leeft tevens 

zorg over de toekomstige positionering van de KJS als relatief kleine SBO tegen de 

achtergrond van regionale samenwerking, invoering Passend onderwijs etc.  

SWOT  Sterke punten Verbeterpunten 

Intern - Hoge opbrengsten, zie 

inspectierapport; 
- Pedagogisch klimaat, gestructureerde 

rustige leeromgeving; 
- Veel oudercontacten; 
- Enthousiast, deskundig en 

gemotiveerd team. Team met open 

houding, bereidheid om samen te 

werken; 
- Onderzoekend en lerende cultuur: 

verhoogt betrokkenheid en kwaliteit 
team; 

- Brede schoolactiviteiten; 
- Samenwerking Europese unie: groente 

en fruit; 

- School heeft veel en nieuwste 
materialen; 

- Excursies en museumbezoek; 
- Veel extra ondersteuning en expertise 

in de school; 
- Invoering 5 gelijke dagenmodel;  

- Intercollegiale ondersteuning en 
uitwisseling; 

- Positie SBO in de regio 

- Verbeteren van consistent 

didactisch handelen in alle klassen; 
- Samenwerking met een kwalitatief 

goede SBO school als 
gelijkwaardige partner; 

- Aanbod voor PROleerlingen; 
- Werken met leerlijnen taal en 

rekenen; 

- Methode wereldoriëntatie 
ontbreekt, methode Engels en taal 
zijn verouderd; 

- Teveel in beslag genomen worden 
door het werk (team); 

- Isolement SBO in de regio 
- Ontbreken van een rijke 

leeromgeving ( schoolbreed); 
- Actievere rol leerling bij stellen van 

leerdoelen tijdens de lessen. 
- Registratie in Parnassys kan 

worden verbeterd; 
- Ontbreken persoonlijke 

ontwikkelingsplannen personeel 

 Kansen Bedreigingen 

Extern - Positionering KJS in het SWV; 
- Samenwerking cluster 2: verbreding 

expertise; 
- Tijdelijke plaatsingen; 
- Invoering 5 gelijke dagenmodel; 
- Opvang voormalige MKD-leerlingen in 

kleutergroep; 

- Terugplaatsingen leerlingen; 

- Leerlingenaantal daalt door Passend 
Onderwijs en krimp regio; 

- Ouders maken liever de keuze voor 
SO/PI dan SBO 

- Verzwaring problematiek 
leerlingen; 

- KJS als kleine school: kwaliteit 

vraagt ook om kwantiteit; 
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- Regiofunctie KJS; 
- Samenwerking VO. 

 

- Mobiliteit leerkrachten: 
deskundigheid SBO leerkrachten 

blijft niet langer alleen beschikbaar 
voor de KJS; 

- Vervoersbeleid Gemeente 
Culemborg en regio; 

- Isolement SBO in de regio; 

- Verzwaring problematiek 
leerlingen; 

- Gezicht SBO wordt minder duidelijk 
bij verbrede toelating. Is de school 
in staat mee te groeien? 

 

6.3. Consequenties voor onze beleidsvoornemens 

Op basis van de ontwikkelingen die het schoolbeleid raken en de SWOT analyse kunnen 

wij strategische statements formuleren die richting geven aan de strategievorming voor 

de komende jaren.  

Strategisch statement 1. Consolideren van hoge opbrengsten  

Tijdens het Kwaliteitsonderzoek in maart 2015 stelde de Inspectie vast dat de school drie 

jaar op rij ruim voldoende scoort t.o.v. de landelijke (concept) norm. De school wil, 

ondanks veranderende populatie deze norm vast houden en blijft het beste uit de leerling 

halen. Visie van de school is dat deze leerlingen gebaat zijn bij goed onderwijs om hen zo 

voor te bereiden op een zelfstandige en zinvolle plaats in de maatschappij. 

Strategisch statement 2. Onderwijsproces verbeteren 

De KJS wil de kwaliteit van haar onderwijs voortdurend blijven verbeteren en richt zich 

de komende planperiode op het onderwijsproces.  

Bij het taalaanbod zal gewerkt worden met leerroutes, ook zal de school haar leerdoelen 

voor mondelinge taalvaardigheid concreter formuleren en het aanbod daaraan koppelen. 

De verbinding tussen de documenten ontwikkelingsperspectief, groepsoverzicht en het 

groepsplan zal efficiënter worden geregistreerd waarbij het zicht op de ontwikkeling van 

de leerlingen meer tot zijn recht komt.  

Door middel van een taalverbetertraject door Yvonne Leenders van School aan Zet zal de 

school de komende jaren een kwaliteitsslag maken met name op het gebied van het 

didactisch handelen. De school streeft bij het volgende inspectiebezoek een “goed” te 

ontvangen. 

De ondersteuning van staf zal meer een principiële keuze zijn vanuit de ontwikkeling die 

een kind wel of niet doormaakt, gezien vanuit het OPP. 

 

Strategisch statement 3. Consolideren kwaliteit 

De school heeft goed zicht op haar kwaliteit en behaalt goede resultaten. Zij evalueert 

het onderwijsproces en betrekt interne en externe deskundigen.  

Het werken met de onderzoekende leerteams verhoogt de betrokkenheid: zo worden 

verbetertrajecten breed gedragen. 

 

Strategisch statement 4. Schaalgrootte als randvoorwaarde 

Om als school de kwaliteit ook in de toekomst te kunnen leveren, is een bepaalde 

schoolomvang nodig. De school stelt het minimaal aantal leerlingen op 90. De 

samenwerking met cluster 2 past in de lijn van verbreding van het aanbod van de school, 

evenals de samenwerking met de Rietpol en Syndion( MKD).  
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7. Meerjarenbeleid 2015-2019 

7.1. Synthese van evaluatie, tevredenheidonderzoeken en SWOT 

In onderstaande tabel geeft een overzicht van beleidsvoornemens op basis van de 

volgende evaluaties: 

 Evaluatie van het schoolplan 2012-2015;  

 Evaluatie Quickscan welzijn personeel 2013; 

 Integraal zelfevaluatie personeel 2015; 

 Evaluatie vragenlijst Ouderparticipatie Integraal 2015; 

 Evaluatie vragenlijst Tevredenheidsonderzoek leerlingen 2015; 

 Evaluatie uitstroomgegevens 2015; 

 Evaluatie inspectie Kwaliteitsonderzoek 2015; 

 Evaluatie Klantteveredenheidsonderzoek 2015 

 

Bron Voornemens: 

Schoolplan 
2012– 2015 

 

De school wil een keuze maken voor een methode voor wereldoriëntatie en 
thematisch boeiend onderwijs. Tevens zal door het gebruik van het nieuwe 
Gezonde schoolplein en de begeleiding van IVN en NME er meer aandacht zijn 
voor buitenlessen. De school wil in de komende planperiode de taalmethode 
Taaltrapeze vervangen, mogelijk samen met Leeslijn. Een methode voor 

Seksuele opvoeding wordt aangeschaft. Ook de toepassing van Sprint, vooral 
voor dyslectische leerlingen, vraagt om eenduidig beleid. De school onderzoekt 
de methode Blits in de komende planperiode om zo de studievaardigheden van 
de (bovenbouw)leerlingen te vergroten. Deze onderzoeksvraag betreft t.a.v. ook 
beleid t.a.v. het behalen van een typediploma in de bovenbouw. 

De school start het komend jaar met een nieuw en Gezond schoolplein. Dit plein 
zal de leerlingen meer stimuleren tot gezond spel en ontdekkend spelen. De 
aandacht zal de komende jaren uitgaan naar het stimuleren en belonen van 
Gezond gedrag. Tevens zullen de mediatoren vaker worden ingezet, ook tijdens 
de bovenbouwpauzes. De school stimuleert gezond bewegen en zal de 
stippentraining blijven inzetten. De aandacht van het team t.a.v. een blijvend 

goed pedagogisch klimaat zal ook de komende jaren, met een veranderde 

populatie en meer in- en uitstroom, aandacht blijven vragen. Gedragsregels 
worden schoolbreed gedragen en zullen in en om de school zichtbaar zijn. 

 
Het accent ligt ook de komende periode op het vakgebied Taal. De belegeleiding 
van Martin vd Oetelaar en Naomi Mertens wordt afgebouwd en de inhoudelijke 
input wordt overgenomen door Yvonne Leenders van School aan Zet. Daarnaast 

zal Rob Boelema van School aan Zet ( SLIG) het proces blijven volgen d.m.v. 
procesbegeleiding en ambitiegesprekken team en directie. De school zoekt in 
2015 contact met SBO de Evenaar voor uitwisseling, reflectie  en teamleren op 
alle niveau’s. 
 
ICT beleidsplan, zie CPOB strategisch beleid. Inzet 21ste eeuwse vaardigheden 
voor team en leerlingen. De school heeft d.m.v. een nulmeting inzichtelijk 

gemaakt wat het bekwaamheidsniveau van het team is t.a.v. ICT en 
mediawijsheid. Met deze analyse worden individuele en groepsafspraken 
gemaakt t.a.v. scholing. Streven om alle leerlingen typevaardig van school te 

laten gaan (type-basis of cursus). Invoering en hantering personeelsdossier in 
Integraal met actieplannen. ( Bekwaamheidsdossier). 
 
De KJS stuurt op het ontwikkelingsperspectief. Het ontwikkelingsperspectief is 

niet langer een verantwoording, maar wordt gebruikt als uitgangspunt van 
handelen in de klas, ook voor de onderbouw. Invoering Ouderportaal. 
Verantwoordelijkheid voor de zorg niet langer alleenrecht van de ib-er maar 
wordt teruggebracht naar de leerkracht. Ib-er coördineert de zorg en coacht de 
leerkracht. 
Ib-ers en directie zijn nog te veel verantwoordelijk voor de controle en analyse 
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van de toetsresultaten. Leerkrachten moeten meer eigenaar worden, omslag 
leerling en groepsbespreking.  

 
Audit aanpassen aan onderwerpen uit staand en toekomstig beleid bijv. rekenen 
en leerlijnen, toepassing didactisch handelen volgens gemaakte afspraken etc. 
 
Samenwerking Syndion met mogelijke weekendopvang verkennen en starten. 

Bestaande uitwisseling en expertise plus- en themaconsulenten ( zorgoverleg) 
gebruiken als platform voor teamscholing. Scholing t.a.v. problematieken 
clusterscholen voortzetten. Teamscholing CPOB-Academie op deze items. 

Alle leerkrachten hebben een master of anders relevante opleiding. Zij volgen 

jaarlijks ( bij een fulltime aanstelling) twee relevante cursussen vanuit de CPOB 
Academie. 

Continuering gastopvang voor max. drie leerlingen per jaar. 

De school streeft ernaar personeelsleden kansen te geven om hun 
deskundigheid ook in het samenwerkingsverband BEPO ten gunste van 

zorgleerlingen dienstbaar te maken. 

KJS blijft deelenemen aan IVH. KJS neemt deel aan de pilot cluster 2 met SBO 

de Wissel en het samenwerkingsverband. De school is coördinator van de 
regionale pilot t.a.v. terugplaatsingsbeleid, doorstroming en positionering 
SBO/SO in het SWV. 

Onderwijszorgcentrum: 
Deze deskundigheid wordt vanaf 2014 uitgevoerd door de plusconsulenten, in 
dienst van CPOB en uitgeleend aan BEPO voor 2000 uur per jaar.  

Quickscan 
welzijn 
personeel 2013 

Integraal 
zelfevaluatie 
personeel 2015 

Inrichten ondersteuningsaanbod dyscalculie, zorgen voor eigenaarschap 
leerlingen en ouders bij opstellen handelingsplan. 
 

 

Vragenlijst 
Ouderpartici-
patie Integraal 
2015 

Het actief meedenken van ouders betreffende de begeleiding van hun kind in de 
groep. 

Tevredenheids-
onderzoek 
leerlingen 

 

De leerlingen geven aan er behoefte aan te hebben dat de leerkrachten hen in 
hun eigen woorden laten zeggen wat ze aan het einde van een les moeten 
weten of kunnen.  
Leerlingen willen meer eigenaar worden van hun handelingsplan en willen graag 
inzicht krijgen van de leerkracht in hoeverre ze hun leerdoel hebben bereikt. 

 

Kwaliteits-
onderzoek 
Inspectie 

Inzet op consistent didactisch handelen in de klas.  
Toepassing van de leerroutes in het taalonderwijs.  
Gevaar voor isolatie in de regio. 

SWOT analyse 

 

Positionering KJS in het SWV; 
Hoge kwaliteitsnorm opbrengsten onderwijs continueren; 

Samenwerking cluster 2: verbreding expertise; 
Tijdelijke plaatsingen; Terugplaatsingen; 
Invoering 5 gelijke dagenmodel; 
Opvang voormalige MKD-leerlingen in kleutergroep. 

 

 

Deze input kan uiteraard niet één op één vertaald worden in beleidsconsequenties. Er is 

een synthese noodzakelijk waarbij de focus ligt op een beperkt aantal strategische 
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beleidsvoornemens voor de periode 2015-2019. Andere aanbevelingen hebben minder 

een strategisch karakter en zullen vertaling krijgen in jaarplannen. 

7.2. Beleidsvoornemens onderwijsleerproces 

Voor de periode 2015- 2019 heeft de KJS strategische beleidsvoornemens. Voor het 

realiseren van deze strategische doelstellingen zijn naast het reguliere werk op gebied 

van onderwijs, zorg en organisatie (kwaliteit, personeel, financien, communicatie, 

huisvesting en ICT) specifieke trajecten noodzakelijk die bijdragen aan verbeteren en 

vernieuwen van beleid.  

Onderstaande tabel biedt een overzicht van trajecten, geordend per domein: 

Domein Beleidsvoornemens 2015-2019  

Onderwijsresultaten 1. Resultaten: De school werkt systematisch aan hoge 

onderwijsopbrengsten 

Onderwijsleerproces 

 

2. Aanbod: De school heeft een leerstofaanbod zodat de leerlingen goed 

voorbereid zijn op het vervolgonderwijs. 
3. Ondersteuning: School heeft voor leerlingen met bijzondere 

onderwijsbehoeften interventies ingepland, op basis van OPP. 
Leerlijnen/leerroutes. 

4. Didactisch handelen: Kwaliteit van didactisch handelen leerkracht 
staat centraal.  

5. Zicht op ontwikkeling: Leerkrachten verzamelen systematisch 
informatie over de ontwikkeling van hun leerlingen. Gaan na wie 
profiteren van hun onderwijs, vergelijken de ontwikkeling van de leerling 

met henzelf en leeftijdsgenoten. Bij stagnatie: verklaring zoeken en 
afstemmen op onderwijsbehoeften per leerling, per groep en handelen 
naar dit inzicht. 

Schoolklimaat & 
veiligheid 

6. Ondersteunend schoolklimaat: De KJS laat als Gezonde school haar 
visie op Gezond gedrag zien. Het schoolklimaat is ondersteunend voor 
de cognitieve en sociale ontwikkeling. De KJS creëert een stimulerend en 

ambitieus pedagogisch klimaat 

Kwaliteitszorg & 
ambitie 

 

7. Systematisch verbeteren: De KJS analyseert en evalueert haar 
onderwijsresultaten en de uitvoering van het jaarplan en stelt op basis 

hiervan periodiek een verbeterplan op. 
8. Kwaliteitscultuur: Beleid van de school om haar visie op onderwijs- 

kwaliteit en ambitie te realiseren wordt breed gedragen. School werkt  
vanuit een transparante en integere cultuur. Er is sprake van zorgvuldig 
handelen. 

9. Georganiseerde verantwoording: De KJS vraagt belanghebbenden 
om een actieve bijdrage in het realiseren van haar ambities en doelen en 
spreekt hen daarop aan 

 

Deze beleidsvoornemens met betrekking tot het onderwijsleerproces zijn uitgewerkt in 

tabellen: 

Domein ONDERWIJSRESULTATEN 

Beleidsvoornemen  De school werkt systematisch aan hoge onderwijsopbrengsten. 

Inhoud KJS werkt als SBO op alle niveaus aan optimaliseren van leeropbrengsten  

door monitoren en analyseren van leerprestaties en het op basis daarvan 

optimaliseren van onderwijs en zorg op niveau van individuele leerlingen, 
groepen en de school.  

Opbrengsten/ 
resultaat 

Einddoel 2019: school scoort 20% hoger dan de vastgestelde inspectie 
normen. (Cito-eindresultaten schoolverlaters) 

Activiteiten - De school is ambitieus. Er is sprake van en duidelijke focus op het 
leren en de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen en leerkrachten; 

- Uitwisseling en collegiale consultatie; 
- Bij de creatieve vakken en wereldoriëntatie worden doelen gesteld. 
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- Afspraken lestijd per vak, opbouw per groep; 
- Werken met Passende perspectieven, leerroutes 1.2 en 3. Na invoering 

rekenen ook voor taal en spelling; 
- Uitwerken leerlijn, koppelen aan materialen en uitgaan van HGW en 

convergente differentiatie; 
- Leerlijnen module Parnassys invoeren. 

Tijdpad 2015-2019 
Samenwerking Marnix Academie t.a.v. rekenen 2015-2016 
Samenwerking School aan Zet, Yvonne Leenders 2015 t/m 2017 
taalverbetertraject 

Scholing Woordenschat en collegiale consulatie door logopediste 2015 t/m 
2019 
Begeleiding directie en team SLIG School aan Zet 2015 en 2016 

Evaluatie Tussenevaluatie d.m.v. gesprekken School aan Zet 
Halfjaarlijkse evaluatie leerteams 
Managementrapportage KJS aan CPOB ( halfjaarlijks) 

Procesverslag KJS i.s.m. School aan Zet/PO Raad 

Betrokkenen Leerkrachten in leerteams  

Coaching traject Marnix Academie ( rekengroep) 
School aan Zet SLIG Rob Boelema 
School aan Zet Yvonne Leenders 

Ieke Rorije, logopedist 
Bestuur CPOB Heb Huibers  
Ouders en leerlingen ( rapportgespreken en kindgesprekken) 

Middelen De KJS  investeert per jaar: 15.000 euro ( begeleidingskosten Scholing en 
ondersteuning) 
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Domein ONDERWIJSLEERPROCES 

Beleidsvoornemen  Aanbod.  
De school heeft een leerstofaanbod dat de leerlingen goed 
voorbereidt op het vervolgonderwijs. 

Inhoud KJS vernieuwt periodiek lesmethodes voor kerndoelen (rekenen, taal en 
wereldoriëntatie) en voert ‘Boeiend Onderwijs’ in en participeert in landelijke 

initiatieven zoals ‘Nationale Rekendag’ en in innovatie-initiatieven zoals het 
‘rekentraject’ in samenwerking met de Marnix Academie en het 
Taalverbetertraject van School aan Zet voor SBO. Jaarlijks worden, volgens 
de systematiek van de MJB en nieuwste inzichten, methodes en toetsen 
vernieuwd. 

Opbrengsten/ 

resultaten 

- Hoge kwaliteit onderwijs door werken met de nieuwste materialen/ 

inzichten voor het SBO, met name voor taal en rekenen. 
- Betere aansluiting PROleerlingen op Praktijkonderwijs door invoering 

technieklessen en werken met leerlijnen. 

Activiteiten - Scholing Boeiend onderwijs; invoering themaweken; 

- Scholing  21ste eeuwse vaardigheden; 

- Scholing Cooperatieve werkvormen in het SBO; 
- Invoeren van praktijklessen voor PROleerlingen, o.a. door start 

technieklessen; 
- Invoering methode Rekenen Wereld in Getallen en borging; 
- Invoering Methode Muziek Moet je doen en borging; 
- Orientatie, aanschaf en invoering nieuwe methode Taal vor de 

onderbouw; 

- Orientatie, aanschaf en invoering methode Studievaardigheden; 
- Orientatie, aanschaf en invoering Invoering nieuwe leesmethode; 
- Orientatie, aanschaf en invoering invoering methode Wereld-orientatie. 

Tijdpad 2015-2016 Invoering en borging methode Wereld in getallen  en muziek 
Moet je Doen 
2015 Orientatie op Taalmethode onderbouw 
2016 Aanschaf methode Taal onderbouw en invoering 
2016 Orientatie aanschaf methode Studievaardigheden 
2016 Orientatie op leesmethode gehele school 

2017 Aanschaf nieuwe methode en invoering leesmethode 

2017 Orientatie op nieuwe Taalmethode midden/bovenbouw 
2017 Aanschaf en invoering methode Studievaardigheden 
2018 Orientatie op methode wereldorientatie 
2019 Aanschaf en invoering methode wereldorientatie 

Evaluatie Jaarlijks per methode en bij evaluatie jaarplan/schoolplan 

Betrokkenen Bouwcoördinator met leerkrachten 
Team en te vormen werkengroep met coordinator 

Middelen Taalmethode onderbouw:  3000 euro   
Leesmethode groep 3: 8000 euro 
Leesmethode groep 4 t/m 8:  18.000 euro 

Methode wereldorientatie: 7500 euro 
Methode studievaardigheden 1300 euro 
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Domein ONDERWIJSLEERPROCES 

Beleidsvoornemen  Ondersteuning 

Inhoud School heeft voor leerlingen met bijzondere onderwijsbehoeften interventies 
ingepland, op basis van het OPP. 

Opbrengsten/ 
resultaten 

- Interventies voor kinderen met bijzondere onderwijsbehoeften zichtbaar 
in differentiatie lestijd en aanbod; 

- Optimale samenwerking tussen en leerkrachten en stafmedewerkers ten 
gunste van het welbevinden van de leerling met het doel het maximale 
uit elk kind te halen; 

- Deskundig team van stafleden stimuleren leerkrachten en delen kennis. 

- OPP is werkdocument voor de leerkrachten; eigenaarschap. 

Activiteiten - Stafoverleg verbinden met leerlingbespreking /groepsbespreking. 
Gezamenlijk doel vaststellen. Prioritering. Evaluatie en bijstelling. 

Tijdpad 2015-2019 

Evaluatie Jaarlijks MTZ 

Betrokkenen Alle teamleden en betrokkkenen rondom de leerling ( ook extern) 

Middelen Formatie KJS  
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Domein ONDERWIJSLEERPROCES 

Beleidsvoornemen  Kwaliteit van didactisch handelen leerkracht staat centraal 

Inhoud Vergroten kwaliteit didactisch handelen leerkracht. Leraren plannen en 
structureren hun handelen n.a.v. informatie die zij hebben en stimuleren brede 

ontwikkeling. 
Overdracht kennis didactisch handelen in het SBO (School aan Zet) gericht op Taal 
door invoering Taalverbetertraject. Team handelt op basis van een samenhangend 
en consistent pedagogisch-didactisch concept. 
Doorgaande leesontwikkeling, gerelateerd aan groepsplannen. Toepassing 
leerroutes. Transfer visie rekenonderwijs naar taal en andere vakgebieden. 
 

Opbrengsten/ 
resultaten 

- De  school heeft een visie op taalonderwijs, welke te zien is, in de opbouw, 
samenhang en uitvoering van de volgende vakken: woordenschatonderwijs, 
mondelinge taal, technisch leesonderwijs, voortgezet leesonderwijs en 
begrijpend lezen. 

- Differentiatie en didactisch repertoire leerkrachten is vergroot. Het werken met 
Passende perspectieven is in de gehele school zichtbaar. Leraren geven 

effectieve instructie: aansprekend, doelmatig en interactief. Leraren hebben 
hoge verwachtingen. 

- Als er kwaliteitsverschillen tussen de leerkrachten zijn, betekent dit dat er een 
verschil is in de kwalificatie voor didactsich handelen tussen excellent en goed. 
Een voldoende is niet langer de norm, tenzij het om een startende leerkracht 
gaat. 

Activiteiten  - Leerkrachten reageren positief op inbreng leerlingen zodat leerlingen zich 
ondersteund en uitgedaagd voelen;  

- Observatie en coaching leerkrachten vindt plaats op maat, op vakdidactische 
vaardigheden; 

- Op teamniveau t.a.v. didactisch handelen: Aandacht voor instructie 
(verbaal/visueel/differentiatie) en doelgerichtheid; 

- Observaties directie en intern begeleiders zijn gericht op instructie en 
doelgerichtheid (Taal) van leerkrachten; 

- Er vinden met regelmaat observaties plaats in de groepen in het kader van 
woordenschatonderwijs, rekenen en de onderzoekende leerteams; 

- Observaties  (kijkwijzers bij klassenbezoeken)en samen lessen maken; 
- Verbeterslag groepsplannen, deze inzetten als werkdocumenten voor lkr-en; 

- Data-analyse door leerkrachten, wat betreft methoden gebonden toetsen, en 
vertalen van data in concequenties in aanbod en handelen;  

- Leraren maken gebruik van vakdidactische principes en werkvormen en 
werken met 21ste eeuwse vaardigheden; Scholing t.a.v. 21ste eeuwse 
vaardigheden wordt ingezet. 

- Lessen passen bij het beoogde eindniveau/OPP van de leerling; 
- Instructie en opdrachten afgestemd op de behoeften van groepen en 

individuele leerlingen: actief, betrokken en effectieve leertijd; 
- Tijdens de leeractiviteit gaat de leerkracht na of de leerlingen de stof en 

opdracht begrijpen; 
- Directe feedback op werk en leren leerkracht- leerling/ leerkracht- leerkracht, 

leerling- leerling; 

- Zelfstandig werken: meer aandacht cooperatief werken; 
- Invoering Boeiend onderwijs en rijke leeromgeving. 

Tijdpad 2015-2019 

Evaluatie Jaarlijks bij evaluatie jaarplan 

Betrokkenen Team en directie 

School aan Zet , Yvonne Leenders 
OinO Teamscholing 21ste eeuwse vaardigheden 

Middelen De KJS  investeert per jaar: 15.000 euro (begeleidingskosten Scholing en 
ondersteuning 
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Domein ONDERWIJSLEERPROCES 

Beleidsvoornemen  Zicht op ontwikkeling 

Inhoud Leerkrachten verzamelen systematisch informatie over de ontwikkeling 
van hun leerlingen. Gaan na wie profiteren van hun onderwijs, 

vergelijken de ontwikkeling van de leerling met henzelf en 
leeftijdsgenoten. Bij stagnatie: verklaring zoeken en afstemmen op 
onderwijsbehoeften per leerling, per groep en handelen naar dit inzicht. 

Opbrengsten/ 
resultaten 

- Het OPP is leidend en zichtbaar voor het handelen van de leerkracht, 
ook in de onderbouw; 

- Het OPP is werkdocument voor de leerkrachten; 

- De KJS betrekt ouders en leerlingen bij het realiseren van het 
ontwikkelingsperspectief; 

- De KJS beschikt over een actueel overzicht van leerlingen die extra 
zorg behoeven op basis van achterblijvende prestaties en 
ontwikkeling; 

- De KJS biedt planmatig zorg op maat en evalueert de effecten 
daarvan; 

- De KJS voert overleg met interne en externe instanties die bij de 
zorg betrokken zijn; 

Activiteiten - Leerkrachten maken overzicht van leerlingen die zich niet volgens 
OPP ontwikkelen i.p.v. ib-er. 

- De leerkrachten leren systematisch en periodieke informatie uit 

methode gebondentoetsen, ZIEN (leerling en leerkracht-vragenlijst), 
CITO gegevens, OVM en observaties te verweven in hun groepsplan.  

- Functie-inhoud ib-ers bestaat voor 25% uit observatie en coaching.  
- Rolwisseling ib-er tijdens groeps- en leerlingbespreking. Coachend 

i.p.v. leidend. 
- OPP wordt aangepast en vernieuwd; 
- Invoering Ouderportaal; 

- Leerlingen vanaf groep 6 bij rapportgesprekken en OPPbespreking; 
- Leerkracht evalueert zelf het OPP, is eigenaar. 

Tijdpad 2015-2019 

Evaluatie Jaarlijks evaluatie jaarplan in teamoverleg en MTZ 

Betrokkenen Alle teamleden 

Middelen Scholingskosten uit het budget deskundigheidsbevordering personeel 
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Domein SCHOOLKLIMAAT en VEILIGHEID 

Beleidsvoornemen  De KJS laat als Gezonde school haar visie op Gezond gedrag zien. Het 

schoolklimaat is ondersteunend voor de cognitieve en sociale ontwikkeling. De KJS 
creëert een stimulerend en ambitieus pedagogisch klimaat. 

Inhoud De school waarborgt veiligheid van de leerlingen voor school en omgeving. In de 
voorafgaande jaren is de methode De Vreedzame School geïmplementeerd. 
Leerlingenmediatie blijft een belangrijke bijdrage van de leerlingen bij de 
realisering van een goed schoolklimaat. Voorbeeld gedrag van leerkrachten en 
ouders ook. Schoolleiding en team hebben de focus op persoonlijke ontwikkeling 
en leren, zij vormen van een schoolgemeenschap. 

Opbrengsten/ 
resultaten 

- De school consolideert de veiligheid van de leerlingen en het personeel. De 
school voorkomt, registreert en handelt nav incidenten; 

- Vreedzame school in de wijk, burgerschap. Het schoolplein wordt met een 
experiment opengesteld. Uitwisseling. Sleutelhouders en beheer in de wijk; 

- School hanteert duidelijke en zichtbare regels en er is sprake van een prettige, 
positieve sfeer; 

- Leerkrachten leren sociale vaardigheden aan, leerlingen krijgen meer 

zelfvertrouwen en vergroten hun probleemoplossend vermogen; 
- Leerlingen zijn in staat complimenten en correcties te ontvangen en te geven; 

- Mediatie door leerlingen in alle pauzes wordt de norm; 
- Werkgroep Gezond schoolplein realiseert in 2015 een gezond nieuw 

schoolplein. Dit levert nieuw spelgedrag op en vraagt tevens aandacht voor 
Gezond spel en ontdekkend leren; 

- Leerlingenraad blijft actief meedenken hoe Gezond gedrag kan worden 
bevorderd; 

- Werkgroep gedrag anticipeert op nieuwste inzichten Vreedzame School/ PBS 
en neemt het team daarin mee; 

- De school ontvangt het certificaat Gezond bewegen n.a.v. gestarte activiteiten 
i.s.m. de GGD en de judovereniging. 
 

Activiteiten  - Ouderavond september 2015: Toneelvoorstelling Gezonde school/Gezond 
gedrag door GGD. 

- Veiligheidsplan jaarlijks bespreken en actualiseren; 
- Invoering gezonde voeding m.b.t lunch afspraken leerlingen. Motto: “Alle 

dagen gezond”; 
- Cursus mediatie voor 12 bovenbouwleerlingen, ook mediatie tijdens 

bovenbouwpauzes; 
- Leerlingenraad vergadert 5x per jaar over het plein en gedrag; 
- Inzetten van handelingsadviezen ZIEN in HP’s; 
- Werkgroepvergaderingen Gezond schoolplein en NME; 
- Judolessen, tennislessen en andere activiteiten sportvereningen binnen de 

school activeren en naschools uitvoeren m.b.v. sportfonds gemeente C/ Brede 

School Culemborg; 
- Stippentraining t.a.v. Gezond bewegen continueren (kinderen met 

overgewicht). 
- Veiligheidsmeting leerlingen en personeel tweejaarlijks in Integraal invoeren. 

Tijdpad 2015-2019 

Evaluatie Halfjaarlijks door de werkgroep gedrag 
Werkgroep Vreedzame School 
Evaluatie opbrengsten ZIEN, ITS en Integraal: vragenlijsten personeel, ouders en 
leerlingen t.a.v. schoolklimaat en veiligheid. 

Betrokkenen Twaalf door de leerlingen gekozen mediatoren 

Werkgroep gedrag en team 
Werkgroep Gezond schoolplein (ouders, teamleden, IVN en directie) 
Leerlingenraad 
Jantje Beton, GGD, IVN, Brede School Culemborg. 

Middelen Financiële middelen: 1000 euro materiaal Vreedzame School en cursusgelden. 

 

  



 Schoolplan 2015-2019 - SSBO Koningin Juliana -   52 

 

Domein KWALITEITSZORG & AMBITIE 

Beleidsvoornemen  Evaluatie en verbetering 

Inhoud Kwaliteitszorg heeft betrekking op resultaten, aanbod, schoolklimaat en 
veiligheid. 

School weet hoe ze zich profileert, rekening houdend met populatie en 
maatschappelijke opdracht. 
Schoolleiding en team beoordelen systematisch maatregelen en instrumenten om 
te waarborgen dat het personeel zijn bekwaamheid heeft en onderhoud 
Stelt toetsbare doelen op: korte en lange termijn 
School betrekt onafhankelijk deskundigen bij deze beoordeling  
De KJS analyseert en evalueert haar onderwijsresultaten en de uitvoering van 

het jaarplan en stelt op basis hiervan periodiek  
een verbeterplan op.  
Het verbeterplan wordt gekoppeld aan het schoolplan/jaarplan. 

Opbrengsten/ 
resultaten 

- Proces van analyse en verbeteringen zorgt voor hoge kwaliteit KJS 

Activiteiten - Gesprekscyclus personeelsleden wordt geoptimaliseerd, 
onderwijsresultaten worden daarin meegenomen; 

- Teugplaatsingsbeleid bevorderen; 

- Positionering KJS in een veranderende omgeving ( Passend Onderwijs 
en krimp); 

- Tijdens teamvergadering wordt gereflecteerd op de onderwijsresultaten 
afgezet tegen het jaarplan; 

- KJS draagt in communicatie met ouders en andere belanghebbenden 
maar ook in aankleding van de school en plein actief haar missie uit; 

- Interne audit wordt gekoppeld aan het Taalverbeterplan, school maakt 
ook gebruik van externe audits; 

- Peer review (directie en team) koppelen aan excellente SBO; 
- Op de kaart zetten KJS extern: brede, kwaliteitsvolle en deskundige 

SBO in de regio;  
- Regio Pilot BEPO o.l.v. directie KJS; 
- Scholing teamleden: masters en relevante opleidingen. In 2019 heeft 

(of studeert) 100% van de leerkrachten een master of relevante 
opleiding HBO-plusopleiding en alle leerkrachten zijn geregistreerd in 
het lerarenregister. In 2015: 89%. 

Tijdpad 2015-2019 

Evaluatie Jaarlijks n.a.v. audits en evaluatie opbrengsten en jaarplan 

Betrokkenen School aan Zet (SLIG) door Rob Boelema 
Yvonne Leenders – School aan Zet 
Carla Compagnie (Marnix Academie)  
Onderzoekende Schoolteams met begeleiding van Naomi Mertens ( APS). 
Directie de Evenaar (SBO) en Dorien Sluyter 

Middelen De KJS investeert jaarlijks 15.000 euro in scholing/opleiding. 
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Domein KWALITEITSZORG & AMBITIE 

Beleidsvoornemen  Kwaliteitscultuur 

Inhoud School werkt vanuit een transparante en integere cultuur. Er is sprake van 
zorgvuldig handelen Beleid van de school om haar visie op 

onderwijskwaliteit en ambitie te realiseren wordt breed gedragen. Directie 
toont onderwijskundig leiderschap en kwaliteitsbewustzijn. Leraren zij 
resultaatgericht, aanspreekbaar op gemaakte afspraken en zich bewust van 
het effect van hun handelen op de onderwijskwaliteit en ontwikkeling van de 
leerlingen. 

Opbrengsten/ 

resultaten 

- Website actueel en bevestigt de missie & visie van de school. 

- De KJS werkt aan een lerende organisatie en betrekt daarmee het team 
bij het verbeteren van beleid en het optimaliseren onderwijsresultaten. 

- Leerkrachten en directie participeren samen in onderzoekende 
leerteams 

Activiteiten - Onderzoekende leerteams ontwikkelen zich verder. Proeftuintjes en 
presentaties rondom vakgebied Taal; 

- Transfer onderzoekende leerteams naar leerling-niveau; 
- Leerkrachten spreken elkaar aan op gemaakte afspraken ( professionele 

cultuur); 

- Invoeren 5 gelijke dagenmodel geeft leerkrachten tijd en ruimte voor 
samenwerking en collegiale uitwisseling; 

- Tevredenheidonderzoeken vinden tweejaarlijks plaats; 

- De directie en ib-er voeren los van elkaar ten minste drie keer per jaar 
per leerkracht observaties uit in de klas en geven feedback aan de 
leerkracht. 

Tijdpad 2015-2019 

Evaluatie Jaarlijks evauatie jaarplan 

Betrokkenen Team en directie 
Deskundigen m.b.t. thema onderzoekende leerteams Naomi Mertens 
Rob Boelema, coaching directie, SLIG. 

Middelen De KJS  investeert per jaar: 15.000 euro (begeleidingskosten Scholing en 
ondersteuning 
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Domein KWALITEITSZORG & AMBITIE 

Beleidsvoornemen  Verantwoording en dialoog 

Inhoud De KJS vraagt belanghebbenden om een actieve bijdrage in het realiseren 
van haar ambities en doelen en spreekt hen daarop aan. De school staat 

open voor wensen en voorstellen van interne en externe belanghebbenden 
en verwerkt deze in haar plannen. De school verantwoordt zich over de 
resultaten op een voor belanghebbenden toegankelijke wijze. 

Opbrengsten/resulta
ten 
 

 
 

- Hoge score tevredenheidonderzoeken ( team, leerlingen, ouders en 
klanten bovengemiddeld t.o.v. landelijk gemiddelde; Twee jaarlijks 
managementverslag, gepubliceerd op de website, besproken met 

bestuur en MR; 
- Procesplan, jaarplan, schoolplan; 
- Actieve en betrokken OR en MR; 
- Visie KJS bekend en uitgevoerd in het SWV BEPO; 
- Ouderportaal geeft ouders inzicht in opbrengsten. 

Activiteiten - Oudergeledingen worden actiever betrokken bij de school, ook t.a.v. 
schoolinitiatieven ( plein, cultuur); 

- Klanttevredenheidsonderzoek vraagt directere benadering met 

verbeterpunten ( Integraal); 
- Afstemming leerlingen met plusarrangement vraagt actievere relatie 

met regulier vervolgonderwijs; 
- KJS participeert actief in het regionale samenwerkingsverband en 

bespreekt daarbinnen maandelijks beleid, ambities en resultaten met 
S(B)O-directies; 

- Bespreken van zorgleerlingen in wijkteams vraagt na transitie Jeugdzorg 
andere route dan voormalig JPN; 

- KJS deelt uitstroomgegevens met ouders en publiceert deze op de 

website; 
- Schoolplan, jaarplannen, periodieke managementrapportage worden 

gedeeld met en besproken in het team, MR en bestuur. Schoolplan en 
jaarplan zijn toegankelijk via de website; 

- Ouders ontvangen maandelijks een nieuwsbrief met relevante 
informatie, ook op gebied van onderwijsaanbod. 

Tijdpad 2015-2019 

Evaluatie Jaarlijks  

Betrokkenen Intern begeleiders en directie ( MTZ) 
Leerkrachten, staf en ouders ( MR) 

Externen betrokkenen ( Zorginstanties, Gemeenten, BNT, Karakter, MEE 
etc) 

Middelen Formatie KJS 
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8. Meerjarenbeleid 

8.1. Planning afname vragenlijsten 

Vragenlijst 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Planmatige ondersteuning, 

schoolvragenlijsten 

 x  x 

Zorg voor kwaliteit  x  x 

Sociale veiligheid  x  x 

Ouderparticipatie  x  x 

Leerling-participatie  x  x 

Klanttevredenheidsonderzoek  x  x 

Professionele schoolcultuur  x  x 

 

8.2. Meerjarenplanning 

 

  

Beleidsvoornemens 2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

Werken aan hoge onderwijsresultaten x x x x 

Boeiend onderwijs 
21ste eeuwse vaardigheden 
Taal  
Woordenschat 
Rekenen 

Techniek 
Wereldoriëntatie 
Cultuur 
ICT 

x 
x 
x 
x 
x 

x 
 
 
x 

x 
x 
x 
x 
 

x 
x 
 
x 

x 
x 
x 
 
 

 
x 
x 
x 

x 
x 
x 
 
x 

 
x 
x 
 

Ondersteuning 
Leerlijnen 

x 
x 

x 
x 

x 
x 

x 
x 

Didactisch handelen x x x x 

Zicht op ontwikkeling x x   

Kwaliteitscultuur 

Teamleren 
Communicatie 
Schoolklimaat/veiligheid 

x 

x 
x 
x 

 

x 
x 

 

x 

 

X 
 
x 
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9.  
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Bijlagen 
I. Leerlinggevens 

 

 

Verdeling Leerlinggewicht: Realisatie Peildatum: 1 oktober 

 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % 

Totaal aantal leerlingen 121 100% 121 100% 111 100% 114 100% 

Gewicht 0,3 3 2.5% 3 2.5% 4 3.6% 5 4.4% 

Gewicht 1,2  6 5.0% 7 5.8% 8 7.2% 7 6.1% 

Geen / Onbekend 112 92.6

% 

111 91.7

% 

99 89.2

% 

102 89.5

% 

 

 

Aantallen per leeftijd: Realisatie Peildatum: 1 oktober 

 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

4 jaar 0 1 2 2 

5 jaar 3 0 2 6 

6 jaar 8 9 4 5 

7 jaar 5 10 13 7 

8 jaar 11 11 13 14 

9 jaar 23 22 16 20 

10 jaar 26 24 23 17 

11 jaar 33 27 24 24 

12 jaar 11 17 14 19 

13 jaar 1 0 0 0 

 

 

Ondersteuningszwaarte 

   

Aantal leerlingen met een OPP: alle leerlingen. Aantal leerlingen met een 

plusarrangement: Op 1 augustus 2015 zijn er 12 leerlingen met een 

plusarrangement, waarvan 5 vanuit cluster 2. 
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Ondersteuningszwaarte 

 

 

  

In 2015 zijn met behulp van het kwaliteitsmanagementsysteem ‘Integraal’ verschillende 

vragenlijsten afgenomen. De scores voor de onderwerpen zijn weergegeven in 

onderstaande tabel. 
 

 

 

Domein Onderwerp 

Evaluatie  Tevredenheid 

ZE AUD INS  PTP OTP LTP 

TOE Imago Kon. Julianaschool  3.8      

OLP Leefklimaat in de groep 3.8     3.5 3.1 

OLP Leerklimaat in de groep 3.5     3.7 3.3 

OLP Instructie 3.4      3.2 

OLP Afstemming 3.5     3.7 3.1 

OLP Leerstofaanbod 3.3     3.5 2.9 

OLP Onderwijstijd 3.6     3.7  

PO Waarnemen en begrijpen 3.6       

PO Planmatig handelen 3.4       

PO Organisatie en aansturing 3.0       

PO Samenwerking met externen 3.5       

PO Leerlingenondersteuning      3.6  

SC Leefklimaat op school 3.6     3.2 3.1 

SC Werkklimaat op school 3.3       

SC Interne communicatie 3.2       

SC Visiegericht 3.7       

SC Aanvaarding       3.1 

SMO Cultuur 3.9     3.7  

SMO Informeren 3.8     3.6  

KM Voorwaarden voor kwaliteit 3.3       

KM Systeem voor zelfevaluatie 3.6       

OM Personeel 3.2     3.8  

OM Financiën 4.0       

OM Huisvesting en voorzieningen 3.8     3.6 3.1 

OM Administratie en procedures 3.7       

IM Presentatie 4.0     3.8 3.1 

IM Resultaten onderwijs 3.5     3.6 3.5 

 

LEGENDA 

Domein Vragenlijsttype 

OLP Onderwijsleerproces ZE Zelfevaluatievragenlijst 

PO Planmatige ondersteuning AUD Auditorenvragenlijst 

SC Schoolcultuur INS Inspectievragenlijst 

SMO  Samenwerking met Ouders PTP Personeelstevredenheidspeiling 

KM Kwaliteitsmanagement OTP Oudertevredenheidspeiling 

OM Organisatiemanagement LTP Leerlingtevredenheidspeiling 
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LEGENDA 

IM Imago   

    

Domein (o) Domein (o) 

OLP (o) Onderwijsleerproces IC (o) Interne communicatie 

SK (o) Schoolklimaat CMO (o) Communicatie met ouders 

LA (o) Leerstofaanbod CME (o) Contacten met externen 

OT (o) Onderwijstijd SO (o) Schoolontwikkeling 

ZEB (o) Zorg en begeleiding OB (o) Organisatiebeleid 

KZ (o) Kwaliteitszorg IM (o) Imago 
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II. Opbrengsten juni 2015 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0
25,0
50,0
75,0
100,0
125,0

605040302010

Technisch lezen  
Gemiddelde VS juni 2015

Gemiddelde VS januari
2015

Gemiddelde VS juni 2014

100,0

105,0

110,0

115,0

120,0

125,0

130,0

135,0

140,0

605040302010

Gemiddelde VS Spelling 

Gemiddelde VS
juni 2015
Gemiddelde VS
januari 2015
Gemiddelde VS
juni 2014
Streefdoelen
VMBO

15,0
35,0
55,0
75,0
95,0

605040302010

Gemiddelde VS Rekenen 

Gemiddelde VS
juni 2015

Gemiddelde VS
januari 2015

Gemiddelde VS
juni 2014

0,0

25,0

50,0

75,0

100,0

605040302010

Gemiddelde VS Woordenschat 

Gemiddelde VS juni
2015

Gemiddelde VS
januari 2015

Gemiddelde VS juni
2014

Streefdoelen VMBO

  
Technisch 
Lezen     

 DL 
Gemiddelde 
VS juni 2015 

Streefdoelen  AVI 

60 84,7 98 9,2 

50 77,5 94 8,8 

40 72,2 87 7,2 

30 68,6 76 6,4 

20 34,0 62 2,2 

10 28,9 34 1 

  Spelling     

DL 
Gemiddelde 

VS juni 
2015 

Streefdoelen 
PRO 

Streefdoelen 
VMBO 

60 136,8 133 140 

50 129,6 127 137 

40 130,4 122 130 

30 123,3 119 126 

20 108,2 113 120 

10 105,1   113 

  Rekenen/Wiskunde     

DL 
Gemiddelde  

VS juni  
2015 

Streefdoelen 
PRO 

Streefdoelen VMBO 

60 86,4 79 97 

50 67,1 64 85 

40 67,4 54 70 

30 50,4 45 60 

20 27,5 31 45 

10 11,8 13 33 

  Woordenschat     

DL 
Gemiddelde 

VS juni 
2015 

Streefdoelen 
PRO 

Streefdoelen 
VMBO 

 60 69,8 72 88 

50 64,8 65 77 

40 62,3 56 70 

30 49,8 53 63 

20 37,6 49 60 

10 14,3 43 52 
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III. Eindopbrengsten. 

 

CITO Eindtoets 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Percentage gewogen leerlingen 7% 8% 11% 11% 

 

IV. Kengetallen onderwijs. 

 

Doorstroming 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Leerlingen ouder dan 12 jaar 9.9% 14.0% 12.6% 16.7% 

Leerlingen leerjaar 4-8 met een verkorte 
schoolloopbaan 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Uitstroom naar SBO 2.2% 0.8% 2.5% 1.8% 

Uitstroom naar SO 2.2% 2.5% 1.7% 5.4% 

Uitstroom naar BAO 0.0% 0.0% 0.0% 0.9% 

Instroom vanuit BAO 28.1% 16.5% 22.5% 17.0% 

Terugplaatsing vanuit SBO 2.5% 0.0% 2.7% 0.9% 

Terugplaatsing vanuit SO 0.0% 0.8% 0.9% 0.9% 

Leerlingen met een indicatie 7.4% 5.0% 6.3% 7.0% 

 

V. Functioneren leerlingen in het VO, informatie in 2015 
 

   

Resultaten VO  

  

 

Adviesniveau bekend 

100 lln. 

 

Niveau na 2 jaar VO bekend 

39,0 % 

 

Leerling doubleert 

0,0 % 

 

 

Leerling stroomt af 

9,9 % 

 

 

 

Leerling op verwacht niveau 

88,5 % 

 

Leerling stroomt op 

1,6 % 

 

Leerling op verwacht niveau of stroomt op 

90,1 % 
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VI. Vragenlijst A. Planmatige ondersteuning 

Indicator Resultaat Standaard-

deviatie 

Oorsprong 

De leerkracht volgt met behulp van toetsen 
en observatie-instrumenten systematisch de 
ontwikkeling van alle kinderen. 

3.8 0.4 Waarnemen en begrijpen - PO - SF - 
25/02/15 - R:12 

De leerkracht signaleert tijdig voorsprong en 
achterstand in ontwikkeling van kinderen. 

3.8 0.4 Waarnemen en begrijpen - PO - SF - 
25/02/15 - R:12 

De leerkracht geeft logische verklaringen 
voor de ontwikkeling van resultaten. 

3.8 0.4 Waarnemen en begrijpen - PO - SF - 
25/02/15 - R:12 

De leerkracht heeft per kind inzicht in de 
stimulerende en belemmerende factoren 
met betrekking tot de ontwikkeling. 

3.8 0.4 Waarnemen en begrijpen - PO - SF - 
25/02/15 - R:12 

De leerkracht stelt de onderwijsbehoeften 
van de kinderen vast. 

3.9 0.3 Waarnemen en begrijpen - PO - SF - 
25/02/15 - R:12 

De leerkracht laat ouders actief meedenken 
over de begeleiding van hun kind in de 
groep. 

2.6 1.0 Waarnemen en begrijpen - PO - SF - 
25/02/15 - R:12 

De leerkracht gebruikt analyses waar 
mogelijk voor de aanpak op groepsniveau. 

3.4 0.6 Waarnemen en begrijpen - PO - SF - 
25/02/15 - R:12 

De leerkracht formuleert meetbare, 
uitdagende doelen die passen bij de 
leerlingenkenmerken. 

3.6 0.5 Planmatig handelen - PO - SF - 25/02/15 
- R:12 

Analyses leiden tot beredeneerde keuzes 
met betrekking tot aanbod, instructie, 
verwerking en leertijd. 

3.5 0.6 Planmatig handelen - PO - SF - 25/02/15 
- R:12 

De ontwikkelingsperspectieven, groeps- en 
hulpplannen zijn van hoge kwaliteit. 

3.4 0.5 Planmatig handelen - PO - SF - 25/02/15 
- R:12 

Bewaakt de voortgang van 
ontwikkelingsperspectieven, groeps- en 
hulpplannen. 

3.3 0.6 Planmatig handelen - PO - SF - 25/02/15 
- R:12 

Evaluatie door de leerkracht leidt tot 
onderbouwde keuzes voor het vervolg. 

3.8 0.4 Planmatig handelen - PO - SF - 25/02/15 
- R:12 

De leerkracht bereikt dat leerlingen 
‘eigenaar’ zijn van hun handelingsplan. 

2.6 0.6 Planmatig handelen - PO - SF - 25/02/15 
- R:12 

De school zorgt voor een samenhangend 
systeem van genormeerde instrumenten en 
procedures voor het volgen van de 
ontwikkeling van de leerlingen. 

3.0 0.0 Organisatie en aansturing - PO - SF - 
25/02/15 - R:1 

De interne begeleider implementeert criteria 
en richtlijnen m.b.t. het bieden van extra 
ondersteuning. 

3.0 0.0 Organisatie en aansturing - PO - SF - 
25/02/15 - R:1 

De school hanteert een sluitende 
ondersteunings- en zorgaanpak voor 
leerlingen met dyslexie. 

3.0 0.0 Organisatie en aansturing - PO - SF - 
25/02/15 - R:1 

De school hanteert een sluitende 
ondersteunings- en zorgaanpak voor 
leerlingen met dyscalculie. 

1.0 0.0 Organisatie en aansturing - PO - SF - 
25/02/15 - R:1 

De school is in staat vroegtijdig leer- 
opgroei en opvoedproblemen te signaleren. 

4.0 0.0 Organisatie en aansturing - PO - SF - 
25/02/15 - R:1 

De school hanteert een sluitende aanpak op 
sociale veiligheid en gedragsproblemen. 

3.0 0.0 Organisatie en aansturing - PO - SF - 
25/02/15 - R:1 

De school hanteert een adequaat protocol 
voor medische handelingen. 

3.0 0.0 Organisatie en aansturing - PO - SF - 
25/02/15 - R:1 

De interne begeleider implementeert criteria 

en richtlijnen m.b.t. het opstellen en 
uitvoeren van ontwikkelingsperspectieven. 

3.0 0.0 Organisatie en aansturing - PO - SF - 

25/02/15 - R:1 
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De interne begeleider Implementeert criteria 
en richtlijnen om een ononderbroken 
ontwikkeling van kinderen te bevorderen. 

3.0 0.0 Organisatie en aansturing - PO - SF - 
25/02/15 - R:1 

De interne begeleider evalueert 
systematisch de kwaliteit van de uitvoering 
van waarnemen, begrijpen, plannen, 
handelen en evalueren. 

3.0 0.0 Organisatie en aansturing - PO - SF - 
25/02/15 - R:1 

De interne begeleider ondersteunt 
leerkrachten systematisch in de fasen van 
waarnemen, begrijpen, plannen, handelen 
en evalueren. 

3.0 0.0 Organisatie en aansturing - PO - SF - 
25/02/15 - R:1 

De interne begeleider implementeert 
richtlijnen en procedures om goede 
samenwerking met ouders/verzorgers over 
de begeleiding van het kind te realiseren. 

3.0 0.0 Organisatie en aansturing - PO - SF - 
25/02/15 - R:1 

De interne begeleider bereikt dat 
leerkrachten zichzelf als 
eerstverantwoordelijke zien van de 
ondersteuning aan al hun leerlingen. 

4.0 0.0 Organisatie en aansturing - PO - SF - 
25/02/15 - R:1 

De interne begeleider heeft de vereiste 
administratie stipt op orde. 

3.0 0.0 Organisatie en aansturing - PO - SF - 
25/02/15 - R:1 

Externe contacten worden benut om 
kinderen een ononderbroken ontwikkeling te 
bieden. 

4.0 0.0 Samenwerking met externen - PO - SF - 
25/02/15 - R:1 

Expertise vanuit het netwerk wordt benut 
om de ondersteuningscapaciteit van de 
school te vergroten. 

3.0 0.0 Samenwerking met externen - PO - SF - 
25/02/15 - R:1 

De leerkracht begrijpt wat het kind nodig 
heeft. 

3.8 0.6 Leerlingenondersteuning - PO - SF - 
05/03/15 - R:14 

De leerkracht komt direct in actie wanneer 
kinderen extra begeleiding nodig hebben. 

3.7 0.6 Leerlingenondersteuning - PO - SF - 
05/03/15 - R:13 

De leerkracht gaat met ouders in gesprek 
om een compleet beeld te krijgen van het 
kind. 

3.4 0.9 Leerlingenondersteuning - PO - SF - 
05/03/15 - R:14 

De leerkracht denkt samen met de ouders 
na over wat de beste begeleiding is voor 
hun kind. 

3.4 0.8 Leerlingenondersteuning - PO - SF - 
05/03/15 - R:14 

Ouders zijn tevreden over hoe men op 
school kinderen met leermoeilijkheden 
begeleidt. 

3.6 0.6 Leerlingenondersteuning - PO - SF - 
05/03/15 - R:13 

Ouders zijn tevreden over hoe men op 
school kinderen met gedragsmoeilijkheden 
begeleidt. 

3.5 0.5 Leerlingenondersteuning - PO - SF - 
05/03/15 - R:13 

Ouders zijn tevreden over hoe men op 
school kinderen die meer- of hoogbegaafd 
zijn extra uitdaging biedt. 

3.6 0.5 Leerlingenondersteuning - PO - SF - 
05/03/15 - R:8 

De school informeert ouders optimaal over 
de ontwikkeling van hun kind. 

4.0 0.0 Informeren - SMO - SF - 25/02/15 - R:2 

Ouders zijn tevreden over hoe men op 
school met hen samenwerkt rondom de 
begeleiding van hun kind. 

3.8 0.4 Cultuur - SMO - SF - 05/03/15 - R:12 

Ouders zijn tevreden over de deskundigheid 
van de intern begeleiders en de 
zorgspecialisten van de school. 

3.9 0.4 Personeel - OM - SF - 05/03/15 - R:14 

Leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften ontwikkelen zich naar 
hun mogelijkheden. 

3.5 0.5 Resultaten onderwijs - IM - SF - 
25/02/15 - R:2 
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LEGENDA 

Domein Vragenlijsttype 

OLP Onderwijsleerproces ZE Zelfevaluatievragenlijst 

PO Planmatige ondersteuning AUD Auditorenvragenlijst 

SC Schoolcultuur INS Inspectievragenlijst 

SMO  Samenwerking met Ouders PTP Personeelstevredenheidspeiling 

KM Kwaliteitsmanagement OTP Oudertevredenheidspeiling 

OM Organisatiemanagement LTP Leerlingtevredenheidspeiling 

IM Imago   

    

Domein (o) Domein (o) 

OLP (o) Onderwijsleerproces IC (o) Interne communicatie 

SK (o) Schoolklimaat CMO (o) Communicatie met ouders 

LA (o) Leerstofaanbod CME (o) Contacten met externen 

OT (o) Onderwijstijd SO (o) Schoolontwikkeling 

ZEB (o) Zorg en begeleiding OB (o) Organisatiebeleid 

KZ (o) Kwaliteitszorg IM (o) Imago 
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VII. Vragenlijst B. Zorg voor kwaliteit 

Indicator Resultaat Standaard-

deviatie 

Oorsprong 

De school zorgt voor een samenhangend 
systeem van genormeerde instrumenten en 
procedures voor het volgen van de 
ontwikkeling van de leerlingen. 

3.0 0.0 Organisatie en aansturing - PO - SF - 
25/02/15 - R:1 

De interne begeleider evalueert 
systematisch de kwaliteit van de uitvoering 
van waarnemen, begrijpen, plannen, 
handelen en evalueren. 

3.0 0.0 Organisatie en aansturing - PO - SF - 
25/02/15 - R:1 

De interne begeleider ondersteunt 
leerkrachten systematisch in de fasen van 
waarnemen, begrijpen, plannen, handelen 
en evalueren. 

3.0 0.0 Organisatie en aansturing - PO - SF - 
25/02/15 - R:1 

De school verzamelt systematisch informatie 
over de kenmerken van de 
leerlingenpopulatie. 

3.5 0.5 Voorwaarden voor kwaliteit - KM - SF - 
25/02/15 - R:2 

De school stemt het onderwijsleerproces af 
op de kenmerken van de 
leerlingenpopulatie. 

3.5 0.5 Voorwaarden voor kwaliteit - KM - SF - 
25/02/15 - R:2 

De school evalueert het functioneren van 
oud-leerlingen in het vervolgonderwijs. 

3.0 0.0 Voorwaarden voor kwaliteit - KM - SF - 
25/02/15 - R:2 

De school stelt doelen op het gebied van 
schoolontwikkeling. 

4.0 0.0 Systeem voor zelfevaluatie - KM - SF - 
25/02/15 - R:2 

De school analyseert systematisch het 
onderwijsleerproces. 

4.0 0.0 Systeem voor zelfevaluatie - KM - SF - 
25/02/15 - R:2 

De school analyseert systematisch de 
leerlingresultaten. 

3.5 0.5 Systeem voor zelfevaluatie - KM - SF - 
25/02/15 - R:2 

De school plant ieder jaar activiteiten in om 
de kwaliteit van het onderwijs te borgen en 
te verbeteren. 

4.0 0.0 Systeem voor zelfevaluatie - KM - SF - 
25/02/15 - R:2 

De school onderzoekt systematisch de 
effecten van de genomen 
verbetermaatregelen. 

3.5 0.5 Systeem voor zelfevaluatie - KM - SF - 
25/02/15 - R:2 

De school bereikt dat kwaliteitsmanagement 
een zaak is van het hele team. 

3.0 0.0 Systeem voor zelfevaluatie - KM - SF - 
25/02/15 - R:2 

De school communiceert op gezette tijden 
over de kwaliteit van het onderwijs met alle 
personen en groepen die bij de school 
betrokken zijn. 

3.5 0.5 Systeem voor zelfevaluatie - KM - SF - 
25/02/15 - R:2 
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VIII. Vragenlijst C. Sociale veiligheid 

Indicator Resultaat Standaard-

deviatie 

Oorsprong 

De leerkracht biedt kinderen structuur. 3.9 0.3 Leefklimaat in de groep - OLP - SF - 
25/02/15 - R:12 

De leerkracht versterkt positief gedrag van 
kinderen. 

3.8 0.4 Leefklimaat in de groep - OLP - SF - 
25/02/15 - R:12 

De leerkracht bereikt een positieve 
onderlinge omgang bij de kinderen in de 
groep. 

3.6 0.5 Leefklimaat in de groep - OLP - SF - 
25/02/15 - R:12 

De leerkracht creëert in de groep een 
klimaat waarin kinderen elkaar helpen. 

3.8 0.4 Leefklimaat in de groep - OLP - SF - 
25/02/15 - R:12 

De leerkracht werkt met de groep 
doelgericht aan het realiseren van een 
positief groepsklimaat. 

3.8 0.4 Leefklimaat in de groep - OLP - SF - 
25/02/15 - R:12 

Kinderen hebben het naar hun zin in de 
groep. 

3.6 0.6 Leefklimaat in de groep - OLP - SF - 
05/03/15 - R:14 

Ouders zijn tevreden over de orde in de 
groep. 

3.5 0.6 Leefklimaat in de groep - OLP - SF - 
05/03/15 - R:14 

Ouders zijn tevreden over de omgang 
tussen kinderen in de groep. 

3.1 0.6 Leefklimaat in de groep - OLP - SF - 
05/03/15 - R:14 

Kinderen hebben het naar hun zin in de 
groep. 

3.0 0.9 Leefklimaat in de groep - OLP - SF - 
13/02/15 - R:56 

De leerkracht kan goed orde houden. 3.2 0.7 Leefklimaat in de groep - OLP - SF - 
13/02/15 - R:55 

De leerkracht laat kinderen nadenken over 
de regels in de groep. 

3.5 0.6 Leefklimaat in de groep - OLP - SF - 
13/02/15 - R:55 

Er gebeuren weinig vervelende dingen in 
hun groep. 

2.5 0.9 Leefklimaat in de groep - OLP - SF - 
13/02/15 - R:56 

Kinderen in de groep doen aardig tegen 
elkaar. 

2.7 0.8 Leefklimaat in de groep - OLP - SF - 
13/02/15 - R:56 

In de groep hoort iedereen erbij. 3.1 1.0 Leefklimaat in de groep - OLP - SF - 
13/02/15 - R:56 

De leerkracht praat met de kinderen over 
hoe het gaat in de groep. 

3.4 0.7 Leefklimaat in de groep - OLP - SF - 
13/02/15 - R:56 

De school hanteert een sluitende aanpak op 
sociale veiligheid en gedragsproblemen. 

3.0 0.0 Organisatie en aansturing - PO - SF - 
25/02/15 - R:1 

Er is een klimaat waarin iedereen zich veilig 
voelt. 

4.0 0.0 Leefklimaat op school - SC - SF - 
25/02/15 - R:2 

Er is een cultuur waarin iedereen zich 
gewaardeerd voelt. 

4.0 0.0 Leefklimaat op school - SC - SF - 
25/02/15 - R:2 

Onderlinge interacties verlopen overwegend 
positief. 

3.0 0.0 Leefklimaat op school - SC - SF - 
25/02/15 - R:2 

Incidenten die betrekking hebben op welzijn 
komen slechts bij hoge uitzondering voor. 

3.5 0.5 Leefklimaat op school - SC - SF - 
25/02/15 - R:2 

Pestgedrag komt slechts bij hoge 
uitzondering voor. 

3.5 0.5 Leefklimaat op school - SC - SF - 
25/02/15 - R:2 

De school realiseert open communicatie. 3.0 0.0 Interne communicatie - SC - SF - 
25/02/15 - R:2 

Kinderen voelen zich veilig op school. 3.4 0.8 Leefklimaat op school - SC - SF - 
05/03/15 - R:14 

Ouders zijn tevreden over de manier waarop 
er buiten de klas toezicht op kinderen wordt 
gehouden. 

3.4 0.8 Leefklimaat op school - SC - SF - 
05/03/15 - R:13 



 Schoolplan 2015-2019 - SSBO Koningin Juliana -   67 

 

 

 

  

Ouders zijn tevreden over hoe kinderen op 
het schoolplein met elkaar omgaan. 

2.9 1.0 Leefklimaat op school - SC - SF - 
05/03/15 - R:13 

Ouders zijn tevreden over de wijze waarop 
de school omgaat met pestgedrag. 

3.2 0.9 Leefklimaat op school - SC - SF - 
05/03/15 - R:14 

Kinderen voelen zich veilig op school. 3.0 0.9 Leefklimaat op school - SC - SF - 
13/02/15 - R:55 

Leerkrachten helpen snel als er iets 
vervelends gebeurt. 

3.2 0.9 Leefklimaat op school - SC - SF - 
13/02/15 - R:56 

Leerkrachten hebben snel in de gaten als 
iemand gepest wordt. 

2.9 0.9 Leefklimaat op school - SC - SF - 
13/02/15 - R:55 

Kinderen vinden het fijn op het plein. 2.9 0.9 Leefklimaat op school - SC - SF - 
13/02/15 - R:55 

Pleinwachten letten er goed op of kinderen 
zich aan de regels houden. 

3.2 0.9 Leefklimaat op school - SC - SF - 
13/02/15 - R:56 

De leerkracht praat met de kinderen over 
hoe ze met elkaar omgaan op het plein. 

3.4 0.8 Leefklimaat op school - SC - SF - 
13/02/15 - R:56 

Kinderen hebben voldoende vrienden en 
vriendinnen op school. 

3.4 1.0 Aanvaarding - SC - SF - 13/02/15 - R:55 

Kinderen durven makkelijk iets te vragen in 
hun groep. 

3.1 1.0 Aanvaarding - SC - SF - 13/02/15 - R:54 

Kinderen doen meestal aardig tegen elkaar. 3.1 0.9 Aanvaarding - SC - SF - 13/02/15 - R:56 

Kinderen helpen elkaar meestal graag. 2.9 0.8 Aanvaarding - SC - SF - 13/02/15 - R:54 
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IX. Vragenlijst D. Ouderparticipatie 

Indicator Resultaat Standaard-

deviatie 

Oorsprong 

De leerkracht laat ouders actief meedenken 
over de begeleiding van hun kind in de 
groep. 

2.6 1.0 Waarnemen en begrijpen - PO - SF - 
25/02/15 - R:12 

De interne begeleider implementeert 
richtlijnen en procedures om goede 
samenwerking met ouders/verzorgers over 
de begeleiding van het kind te realiseren. 

3.0 0.0 Organisatie en aansturing - PO - SF - 
25/02/15 - R:1 

De leerkracht gaat met ouders in gesprek 

om een compleet beeld te krijgen van het 
kind. 

3.4 0.9 Leerlingenondersteuning - PO - SF - 

05/03/15 - R:14 

Personeel en ouders werken gemotiveerd 
samen. 

3.5 0.5 Cultuur - SMO - SF - 25/02/15 - R:2 

Ouders voelen zich serieus genomen. 4.0 0.0 Cultuur - SMO - SF - 25/02/15 - R:2 

Er wordt integer over ouders gesproken. 4.0 0.0 Cultuur - SMO - SF - 25/02/15 - R:2 

De school biedt ouders mogelijkheden tot 
inspraak of meebeslissen. 

4.0 0.0 Cultuur - SMO - SF - 25/02/15 - R:2 

De school stemt de informatievoorziening af 
op de informatiebehoefte van ouders. 

4.0 0.0 Informeren - SMO - SF - 25/02/15 - R:2 

De school geeft informatie die ouders in 
staat stelt mee te doen, mee te leven en 
mee te denken. 

3.5 0.5 Informeren - SMO - SF - 25/02/15 - R:2 

De school informeert ouders optimaal over 
de ontwikkeling van hun kind. 

4.0 0.0 Informeren - SMO - SF - 25/02/15 - R:2 

Ouders voelen zich welkom op school. 3.8 0.4 Cultuur - SMO - SF - 05/03/15 - R:14 

Ouders voelen zich serieus genomen. 3.8 0.4 Cultuur - SMO - SF - 05/03/15 - R:13 

Ouders zijn tevreden over hoe de school 
omgaat met klachten en kritiek. 

3.6 0.5 Cultuur - SMO - SF - 05/03/15 - R:11 

Ouders zijn tevreden over hoe men op 
school met hen samenwerkt rondom de 
begeleiding van hun kind. 

3.8 0.4 Cultuur - SMO - SF - 05/03/15 - R:12 

Ouders zijn tevreden over de mogelijkheden 
die de school hen biedt om mee te doen met 
schoolse activiteiten. 

3.7 0.5 Cultuur - SMO - SF - 05/03/15 - R:12 

Ouders zijn tevreden over de 
inspraakmogelijkheden die de school biedt. 

3.6 0.5 Cultuur - SMO - SF - 05/03/15 - R:11 

Ouders zijn tevreden over hoe de school hen 
informeert over de vorderingen van hun 
kinderen. 

3.5 0.7 Informeren - SMO - SF - 05/03/15 - 
R:14 

Ouders zijn tevreden over hoe de leerkracht 
hen informeert over de aanpak in de groep. 

3.4 0.7 Informeren - SMO - SF - 05/03/15 - 
R:14 

Ouders zijn tevreden over hoe ze 
geïnformeerd worden over de gang van 
zaken op school. 

3.5 0.6 Informeren - SMO - SF - 05/03/15 - 
R:13 

Ouders vinden de informatie van de school 
begrijpelijk. 

3.8 0.4 Informeren - SMO - SF - 05/03/15 - 
R:14 
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X. Vragenlijst D. Leerlingparticipatie 

Indicator Resultaat Standaard-

deviatie 

Oorsprong 

De leerkracht creëert in de groep een 
klimaat waarin kinderen elkaar helpen. 

3.8 0.4 Leefklimaat in de groep - OLP - SF - 
25/02/15 - R:12 

De leerkracht werkt met de groep 
doelgericht aan het realiseren van een 
positief groepsklimaat. 

3.8 0.4 Leefklimaat in de groep - OLP - SF - 
25/02/15 - R:12 

De leerkracht bereikt dat kinderen van en 
met elkaar leren. 

3.5 0.6 Leerklimaat in de groep - OLP - SF - 
25/02/15 - R:12 

De leerkracht bereikt dat kinderen 
zelfstandig leergedrag ontwikkelen. 

3.3 0.5 Leerklimaat in de groep - OLP - SF - 
25/02/15 - R:12 

De leerkracht bereikt dat kinderen in 
toenemende mate initiatieven nemen. 

3.4 0.5 Leerklimaat in de groep - OLP - SF - 
25/02/15 - R:12 

De leerkracht zet sterke kanten van de 
kinderen in om de kwaliteit van het leren te 
verbeteren. 

3.5 0.6 Leerklimaat in de groep - OLP - SF - 
25/02/15 - R:12 

De leerkracht bereikt dat kinderen in eigen 
woorden kunnen zeggen wat ze aan het 
einde van de les moeten weten of kunnen. 

2.7 0.9 Instructie - OLP - SF - 25/02/15 - R:12 

De leerkracht geeft kinderen inzicht in 
hoeverre zij het lesdoel hebben bereikt. 

2.8 0.6 Instructie - OLP - SF - 25/02/15 - R:12 

De leerkracht laat kinderen nadenken over 
de regels in de groep. 

3.5 0.6 Leefklimaat in de groep - OLP - SF - 
13/02/15 - R:55 

De leerkracht praat met de kinderen over 
hoe het gaat in de groep. 

3.4 0.7 Leefklimaat in de groep - OLP - SF - 
13/02/15 - R:56 

De leerkracht praat met kinderen over wat 
ze nog moeilijk vinden. 

3.2 0.8 Leerklimaat in de groep - OLP - SF - 
13/02/15 - R:56 

De leerkracht legt bijna altijd uit waarom de 
kinderen iets moeten leren. 

3.1 0.9 Instructie - OLP - SF - 13/02/15 - R:54 

De leerkracht laat kinderen vertellen wat ze 
geleerd hebben. 

3.1 0.9 Instructie - OLP - SF - 13/02/15 - R:54 

Kinderen leren te zeggen hoe ze over dingen 

denken. 

3.0 0.8 Leerstofaanbod - OLP - SF - 13/02/15 - 

R:56 

De leerkracht bereikt dat leerlingen 
‘eigenaar’ zijn van hun handelingsplan. 

2.6 0.6 Planmatig handelen - PO - SF - 25/02/15 
- R:12 

De leerkracht praat met de kinderen over 
hoe ze met elkaar omgaan op het plein. 

3.4 0.8 Leefklimaat op school - SC - SF - 
13/02/15 - R:56 
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XI. Vragenlijst: Professionele schoolcultuur 

Indicator Resultaat Standaard-

deviatie 

Oorsprong 

De schoolleiding bereikt dat personeelsleden 
doelgericht gebruik maken van elkaars 
kennis en kwaliteiten. 

3.0 0.0 Werkklimaat op school - SC - SF - 
25/02/15 - R:2 

De schoolleiding bereikt dat de verschillende 
geledingen van en met elkaar leren. 

3.5 0.5 Werkklimaat op school - SC - SF - 
25/02/15 - R:2 

De schoolleiding bereikt dat personeelsleden 
gemotiveerd zijn om samen te werken aan 
schoolontwikkeling. 

4.0 0.0 Werkklimaat op school - SC - SF - 
25/02/15 - R:2 

De schoolleiding realiseert een cultuur 
waarin teamleden elkaar aanspreken op 
afspraken en verantwoordelijkheden. 

2.5 0.5 Werkklimaat op school - SC - SF - 
25/02/15 - R:2 

De schoolleiding realiseert een cultuur die 
het nemen van initiatieven aanmoedigt. 

3.5 0.5 Werkklimaat op school - SC - SF - 
25/02/15 - R:2 

De schoolleiding realiseert een cultuur 
waarin teamleden graag nieuwe dingen 
leren. 

4.0 0.0 Werkklimaat op school - SC - SF - 
25/02/15 - R:2 

De schoolleiding stuurt met succes op 
teameffectiviteit. 

2.5 0.5 Werkklimaat op school - SC - SF - 
25/02/15 - R:2 

De school realiseert open communicatie. 3.0 0.0 Interne communicatie - SC - SF - 
25/02/15 - R:2 

De leerkrachten werken vanuit een 
gezamenlijk onderwijsvisie. 

3.5 0.5 Visiegericht - SC - SF - 25/02/15 - R:2 

De onderwijskundige vernieuwingen hebben 
draagvlak binnen het team. 

3.5 0.5 Visiegericht - SC - SF - 25/02/15 - R:2 

De teamleden blijven doelgericht werken 
aan het concretiseren van de onderwijsvisie. 

4.0 0.0 Visiegericht - SC - SF - 25/02/15 - R:2 

De schoolleiding gaat periodiek met 
medewerkers in gesprek om de kwaliteit van 
het functioneren te volgen en te bevorderen. 

4.0 0.0 Personeel - OM - SF - 25/02/15 - R:2 
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XII. Vragenlijst Rapportage Quickscan welzijn personeel 
in het kader van de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie 

 

Naam school: Koningin Julianaschool 

Onderwijssector: BAO 

Datum: 19-05-2013 

 

1. Respons 

 

Vanuit onderzoekstechnisch oogpunt is het van belang te weten hoeveel personen aan een onderzoek 
hebben deelgenomen. Op basis hiervan kan de respons worden vastgesteld. Dit gegeven levert de 
benodigde informatie op om te kunnen vaststellen of aan het onderzoek voldoende personen hebben 
deelgenomen om de uitkomsten van het onderzoek representatief te verklaren voor de gehele organisatie 
(school). 
 
Naar aanleiding van de ingevulde Basisgegevens RI&E zijn er 29 personeelsleden op de school 
werkzaam. In het kader van het onderzoek zijn 29 personeelsleden uitgenodigd voor deelname aan het 
onderzoek. Uiteindelijk hebben 22 personeelsleden de vragenlijst ingevuld. Dit betekent een respons van 
75,9%. In de onderstaande tabellen is een onderverdeling van de respons gemaakt naar functie en 
geslacht. 
 

Tabel. Respons naar functie. 

 aantal percentage 

onderwijzend personeel 15 68,2% 

onderwijs ondersteunend personeel 2 9,1% 

schoolleiding 1 4,5% 

anders 4 18,2% 

totaal 22 100% 

 

Tabel. Respons naar geslacht 

 respons  

 aantal percentage 

mannen 2 9,1% 

vrouwen 20 90,9% 

totaal 22 100% 

 

 

2. Resultaten 

 

Aan de personeelsleden is gevraagd te reageren op een aantal stellingen, waarbij er een vijftal 

antwoordmogelijkheden zijn (van helemaal mee oneens tot helemaal mee eens). De gemiddelde score van 

de school wordt per stelling gerelateerd aan de gemiddelde score voor de sector. De gemiddelde score 

voor de sector is gebaseerd op een representatieve steekproef van scholen. In onderstaand figuur worden 

de resultaten weergegeven. Een positieve score (balkje rechts van het midden) geeft aan dat de school het 

beter doet dan het gemiddelde, een negatieve score (balkje links van het midden) geeft aan dat de school 

het slechter doet dan het gemiddelde. 

 

 

Grafiek: De gemiddelde score van de school op stellingen en de afwijking ten opzichte van het gemiddelde 

voor de onderwijssector. 
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Legenda 

Opschrift Vraag 

Advies a. Mijn direct leidinggevende staat mij bij met raad en advies als dat nodig is. 

Werksfeer b. Mijn direct leidinggevende draagt bij aan een goede werksfeer. 

Verantwoordelijkheid c. Mijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn duidelijk. 

Personeelsbeleid d. Ik ben tevreden over het personeelsbeleid binnen de school. 

Scholing e. Ik krijg voldoende gelegenheid om scholing en opleiding te volgen. 

Functioneringsgesprek f. Ik ervaar het functioneringsgesprek als zinvol. 

Werkdruk g. Binnen de school wordt er voldoende gedaan om de werkdruk binnen de perken te houden. 

Signalen h. Op onze school worden signalen van werkdruk en overbelasting goed opgepikt door de leiding. 

Verdeling i. Op onze school zijn de taken eerlijk verdeeld 

Overbelasting j. Ik voel mij vaak overbelast 

Aanraden k. Ik zou mijn vrienden aanraden om op deze school te gaan werken. 

 

In de vragenlijst is een vraag opgenomen in welke mate het personeel tevreden is over de manier waarop 

de direct leidinggevende leiding geeft. Hierbij worden vijf antwoordmogelijkheden geboden (van zeer 

ontevreden tot zeer tevreden). In de onderstaande tabel wordt de procentuele verdeling van de antwoorden 

van het personeel van de school (respons) afgezet tegen het landelijk gemiddelde (referentie). 

 

Tabel: Mate van tevredenheid over de manier waarop de direct leidinggevende leiding geeft. 

 respons referentie 

zeer ontevreden 4,5% 1,0% 

ontevreden 0,0% 8,0% 

tevreden noch ontevreden 9,1% 20,0% 

tevreden 45,5% 57,0% 

zeer tevreden 40,9% 15,0% 

totaal 100% 100% 

 

Aan de personeelsleden is tevens gevraagd aan te geven in welke mate men zich bij de uitoefening van 

het werk belast voelt door bepaalde factoren. Hierbij zijn er een vijftal antwoordmogelijkheden (niet of n.v.t., 

nauwelijks, in enige mate, in sterke mate in en in zeer sterk mate). De gemiddelde score van de school 

wordt per factor gerelateerd aan de gemiddelde score voor de sector. De gemiddelde score voor de sector 

is gebaseerd op een representatieve steekproef van scholen. Een positieve score (balkje rechts van het 

midden) geeft aan dat de school het beter doet dan het gemiddelde, een negatieve score (balkje links van 

het midden) geeft aan dat de school het slechter doet dan het gemiddelde. 

 

Grafiek. In welke mate voelt men zich bij de uitoefening van het werk belast door: 

 

 

 
Legenda 

Opschrift Vraag 

Beslag a. het beslag dat door het werk wordt gelegd op de vrije tijd. 

Verhoudingen b. de onderlinge verhoudingen tussen collega’s 

Samenwerking c. de mate van samenwerking met collega’s 

Sfeer d. de sfeer binnen de school 

Leerlingen e. leerlingen die zich voortdurend misdragen 

Intimidatie f. intimiderend (agressief) gedrag van ouders 

Klimaat g. klimatologische omstandigheden in het gebouw (koude, tocht, hitte, 

gebrek aan frisse lucht, vochtigheid) 

 

In onderstaande tabel treft u de procentuele verdeling van de antwoorden op (eventueel) belastende 

factoren met betrekking tot agressie, geweld, ongewenste seksuele intimiteiten en discriminatie aan. 

 

 

Tabel. Procentuele verdeling van de mate waarin men zich bij de uitoefening van het werk belast voelt 

door: 

 
niet of  

n.v.t. 

nauwelijks in enige  

mate 

in sterke  

mate 

in zeer  

sterke  

totaal 
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mate 

 

a. verbale agressie zoals (cyber)pesten, bedreigen, 

intimideren 

77,3% 13,6% 9,1% 0,0% 0,0% 100% 

b. fysiek geweld zoals duwen, slaan, vernieling 

eigendom, mishandeling 

63,6% 27,3% 9,1% 0,0% 0,0% 100% 

c. ongewenste seksuele intimiteiten 95,5% 4,5% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 

d. discriminatie 77,3% 22,7% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 

 

 

 


