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1. Inleiding
1.0.

Missie en visie 1

“Samenwerken aan talent; samenwerken met talent”. Na een periode van accent op
resultaat willen we borgen wat we bereikt hebben, en verbreden naar wat mogelijk is.
Hierbij maken we gebruik van talenten van leerlingen en leerkrachten. Die verbinding
maakt ons sterker en geeft verbreding en verdieping van ons onderwijs. Hierbij laten we
ons inspireren door het werken vanuit meervoudige intelligentie (Howard Gardner2).
1.1. Doel en functie
Dit




schoolplan heeft meerdere doelen:
het functioneren als een centraal document binnen de schoolontwikkeling;
het plannen en vormgeven van toekomstig beleid;
het geven van inzicht in de ambities en concrete plannen voor de komende jaren.

Dit schoolplan heeft verder de volgende functies:
 beschrijven van de missie, de visie en uitgangspunten;
 verwijzen naar onderliggende documenten waarin bepaalde zaken nader omschreven
en uitgewerkt zijn;
 het op koers houden van de school bij de realisatie van het beleid tijdens de komende
jaren;
 het afleggen van verantwoording (intern en extern) over de deugdelijkheid en kwaliteit
van ons onderwijs.
Het schoolplan is statisch voor wat betreft de beschrijving van de missie, de visie en
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 worden, afgestemd 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 tenslotte
wordt dat meerjarenbeleid concreet uitgewerkt. De conclusies vanuit met name de
hoofdstukken 3, 4 en 5 worden daarin integraal verwerkt. De verschillende jaarplannen
worden uiteindelijk 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 met name de
volgende documenten:



1
2

Strategisch beleidsplan Federatie Veluwezoom & IJsselstreek
Huisvestingsplan Hervormde schoolvereniging Genemuiden
Personeelsbeleidsplan Federatie Veluwezoom & IJsselstreek

De missie en visie wordt nader uitgewerkt op bladzijde 14.
http://infed.org/mobi/howard-gardner-multiple-intelligences-and-education/
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Meerjaren formatieplan Hervormde schoolvereniging
Ondersteuningsplan samenwerkingsverband 23-05 (deelregio de Brug)

In hoofdstuk 4 verwijzen we naar bovengenoemde en andere relevante (borgings-)
documenten.
1.4. Totstandkoming
Dit schoolplan is tot stand gekomen als samenwerkingsprodukt van bestuur, ouders en
schoolteam. Als informatiebron is het voorgaande schoolplan gebruikt. Vanuit dat plan is
een evaluatie geschreven, zijn tevredenheidspeilingen uitgezet en zijn de opbrengsten
geanalyseerd. Ook is het laatste inspectierapport gebruikt om een analyse te kunnen
maken van de afgelopen periode. De uitkomsten van het geheel vormt de input voor het
nieuwe schoolplan en de daaraan verbonden jaarplannen.
In de afgelopen maanden zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd met team, ouders en
een daarvoor speciaal in het leven geroepen klankbordgroep van ouders. Uiteindelijk heeft
dit voldoende informatie opgeleverd, om een nieuw plan te kunnen schrijven
1.5. Procedures
1. 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.
2. Klachtenregeling
In geval van klachten of geschillen is de klachtenregeling van toepassing.
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2.0. Onze school
2.1. Zakelijke gegevens
Brinnummer

11FE

Schoolnaam

Johannes Calvijnschool

Telefoonnummer

038-3854401

Faxnummer

038-3854401

Gemeente

ZWARTEWATERLAND

Provincie

Overijssel

Vestiging adres

Taghof 2, 8281NA GENEMUIDEN

Correspondentie adres

Postbus 24, 8280 AA GENEMUIDEN

Naam bevoegd gezag

Ver Herv SGM Prot Chr Onderwijs Genemuiden

Correspondentie adres bevoegd gezag

Postbus 142 8280AC GENEMUIDEN

E-mail en website school

directie@jcalvijnschool.nl
www.jcalvijnschool.nl

2.2. Historie van de school
De school is in 1971 als tweede Hervormde School van start gegaan. Tot het eind van het
jaar 2003 was de school gehuisvest in de Schoolstraat, maar vanaf 2003 zitten we in een
prachtig nieuw gebouw op ‘het Tag’ met acht leslokalen, twee speellokalen en enkele
multifunctionele ruimten. Alle lokalen grenzen aan een brede gang, met aan de andere
zijde toiletten, bergingen, een personeelskamer, een directiekamer. De school valt onder
het bestuur van de Vereniging Hervormde Scholengemeenschap voor Protestant Christelijk
Onderwijs te Genemuiden en maakt deel uit van de federatie ‘Veluwezoom & IJsselstreek’,
een verband van scholen in de regio van gelijke identiteit.
2.3. Bevoegd gezag en bestuursconcept
De drie Hervormde basisscholen gaan uit van de Vereniging Hervormde
Scholengemeenschap voor Protestant Christelijk Onderwijs te Genemuiden. Iedereen die
tenminste 21 jaar oud is en verklaart in te stemmen met de grondslag en doelstelling van
de vereniging kan lid worden van deze vereniging. Leden dienen (voor zover mogelijk) hun
kinderen onderwijs te laten volgen aan één van drie scholen van de vereniging.
De vereniging aanvaardt als richtsnoer voor haar handelen de Bijbel als Gods Woord en de
3 Formulieren van Enigheid, die op de Bijbel zijn gebaseerd. De vereniging stelt zich ten
doel, werkzaam te zijn tot oprichting en instandhouding van één of meerdere Hervormde
Scholen voor basisonderwijs.
Jaarlijks wordt er een Algemene Ledenvergadering gehouden. In deze vergadering kiezen
de leden uit hun midden een bestuur, waarvan jaarlijks volgens rooster een deel aftreedt.
Een drietal bestuursleden wordt afgevaardigd door de wijken I en II van de PKN-gemeente
en de Hersteld Hervormde Gemeente. In de eerste daaropvolgende Algemene
Bestuursvergadering kiest het bestuur uit haar midden een dagelijks bestuur, bestaande
uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en adjunct-leden. Uit het algemeen
bestuur worden commissies gevormd, die zich met bepaalde terreinen bezighouden zoals
ledenadministratie, federatie, peuterspeelzaal, Passend Onderwijs, MR, ouderactiviteiten,
buitenschoolse opvang, identiteit en aanmelding nieuwe leerlingen.
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Het bestuur maakt deel uit van de Federatie Veluwezoom & IJsselstreek. Via deze
organisatie is ook een commissie van toezicht werkzaam binnen het bestuur als
toezichthouder
2.4. Relatie met bovenschoolse organisaties
De drie scholen van de vereniging maken allen deel uit van de federatie Veluwezoom &
IJsselstreek. Deze federatie bestaat uit 7 besturen en staat onder leiding van een algemeen
directeur.
De drie scholen van de vereniging maken allen tevens deel uit van het
samenwerkingsverband PO 23-05 en behoren daarbinnen tot de deelregio “De Brug”.
2.5. Leerlingen
De leerlingen van de school komen voornamelijk uit de wijk waar de school is gebouwd.
Een klein deel komt uit de andere wijken. Op het onderstaande kaartje is aangegeven wat
het voedingsgebied is.

In de wijk staan relatief nieuwe woningen, grotendeels eigen woningen en in geringe
mate sociale woningbouw. In hoofdstuk 5 wordt op onderdelen nader ingegaan. Meer
informatie kan ook gevonden worden in de jaarlijkse schoolgids. Deze verschijnt elk jaar
in de maand september.
De school hanteert een open toelatingsbeleid. Ouders die de grondslag van de school
onderschrijven kunnen hun kinderen aanmelden op de school. In het kader van
zorgplicht gaat de aanmelding gepaard met een anamneseonderzoek, waarna het
plaatsingsbesluit met de ouders wordt gecommuniceerd conform de richtlijnen die gelden
binnen de wetgeving voor passend onderwijs.
2.6. Ouders en verzorgers
Ouders van leerlingen zijn gemiddeld tot hoog opgeleid. Een groot deel werkt als
ondernemer of in een kaderfunctie binnen de publieke sector. Een kleiner deel is in
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loondienst bij een dienstverlenend of productiebedrijf. Veel ouders zijn op één of andere
wijze betrokken bij de lokale industrie (tapijtindustrie). De wegingsfactor speelt geen rol
op de school. Het grootste deel van de ouders is lid van de Hervormde gemeente PKN
(ongeveer 60%). Een klein deel is lid van de Hersteld Hervormde gemeente (ongeveer
12%). De resterende 28% is lid van een andere kerkelijke gemeente of kerkelijk niet actief
betrokken bij een gemeente.
2.7. Personeel
Het personeel van de school bestaat uit een gemêleerd gezelschap met een gevarieerde
leeftijdsopbouw. Er is gemiddeld genomen veel ervaring aanwezig in het team. Naast
groepsleerkrachten zijn er leescoördinatoren, begaafdheid coördinatoren, een cultuur
coördinator, een ICT coördinator en twee vertrouwenspersonen. De school heeft een
directeur en een intern begeleider. Voor meer informatie wordt u verwezen naar hoofdstuk
5: tabel met personeelsgegevens.
2.8. Medezeggenschap
De school heeft een medezeggenschapsraad. Deze bestaat uit 2 personeelsleden en 2
ouders. De directeur is adviserend lid. De MR maakt deel uit van de GMR die in stand wordt
gehouden door de drie scholen. De GMR bestaat uit de opgetelde MR-leden van de scholen
en bestaat uit 12 leden. de senior directeur is adviserend lid. De directeur van de JCS is
tevens senior directeur van de vereniging.
2.9. Huisvesting en situering van de school in de omgeving
De school is sinds 2004 gehuisvest in een ruim gebouw aan de Taghof 2. De school is goed
bereikbaar en heeft voldoende parkeergelegenheid.
Het onderhoud wordt bewaakt door de commissie gebrouwen en terreinen binnen de
vereniging, en bestaat uit 2 bestuursleden en de senior directeur. Er wordt gewerkt met
een integraal huisvestingsplan, ontwikkeld door bureau Quadrance. Sinds 1 januari 2015
is het bestuur volledig verantwoordelijk voor het gebouw.
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3.0. Schoolontwikkeling en kwaliteitszorg
Schoolontwikkeling is een cyclisch leer- en ontwikkelproces waarbij het gaat om het borgen
en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. De kwaliteit van het onderwijs is in
kaart gebracht door middel van (zelf)evaluatie. De zelfevaluatie resulteert in de vaststelling
van gerealiseerde kwaliteit en van 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 veranderonderwerpen van de
school. De inzet en betrokkenheid van alle belanghebbenden in dit proces is essentieel.
3.1. Uitgangspunten en voorwaarden
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.
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.
Integrale evaluatie

In onze oordeelsvorming onderzoeken we de samenhang tussen de verschillende beleidsen 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. Enz.
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 hier aan 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 van de school.
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
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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 7
‘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 worden.
Opbrengsten en kengetallen onderwijs

Naast de resultaten uit de vragenlijsten worden ook de resultaten van tussentijdse- en
eindopbrengsten, de gegevens over 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 school specifieke
streefdoelen.
Persoonlijke ontwikkeling

Integraal wordt ook ingezet voor de persoonlijke ontwikkeling. De medewerkers
organiseren door het uitzetten van competentievragenlijsten hun eigen 360-graden
feedback. Ook schrijven ze met behulp van Integraal hun persoonlijk ontwikkelingsplannen
en geven ze de gesprekscyclus vorm. Voor de functies schoolleider, interne begeleider en
leerkracht zijn er vragenlijsten die de vereiste vakbekwaamheid beschrijven. De inhoud
van deze competentievragenlijsten en de vragenlijsten schoolontwikkeling is op elkaar
afgestemd. De vragenlijsten zijn ook afgestemd op de standaarden voor leerkrachten en
schoolleiders.
Vakbekwaamheidsdossier

Elke medewerker beschikt over een vakbekwaamheidsdossier. Dit is te onderscheiden van
het personeelsdossier of maakt daar onderdeel van uit. Het personeelsdossier is het
zakelijk dossier van het bevoegd gezag. Het vakbekwaamheid dossier is het dossier van
de werknemer, gericht op de persoonlijke ontwikkeling onder verantwoordelijkheid van de
werkgever. Het vakbekwaamheid dossier 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. Binnen ParnasSys-Integraal leggen medewerkers hun
vakbekwaamheid-dossier aan.
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. Rapportage vindt indien mogelijk schriftelijk plaats naar
het gehele team
Teamoverleg

Het teamoverleg vervult een belangrijke rol binnen de kwaliteitszorg. Binnen dit overleg
worden veel fasen uit het proces van kwaliteitszorg uitgevoerd. In het teamoverleg worden
de veranderonderwerpen besproken waaraan gewerkt gaat worden. Bijbehorende doelen
en uit te voeren activiteiten worden vastgesteld. Tegelijkertijd wordt besproken welke
vakbekwaamheden hiervoor vereist zijn en wat dat betekent voor de persoonlijke
ontwikkeling van de medewerkers. Om de voortgang van de ontwikkeling te volgen, wordt
er tijdens het teamoverleg regelmatig gerapporteerd over de voortgang en over het effect
van de verbeteractiviteiten.
Deelteamoverleg (werkgroepen)
Het deelteam is een werkgroep die wordt samengesteld ter voorbereiding op een onderwerp,

waarover in het team besluitvorming plaats vindt. Een werkgroep wordt ingesteld als de
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bespreking in het gehele team teveel vraagt, vanwege onvoldoende data-analyse vooraf.
De werkgroep ontvangt een opdracht uit het team, werkt deze uit en presenteert de
uitkomsten weer in het team. Op deze wijze kunnen meerdere onderwerpen tegelijkertijd
worden voorbereid, waardoor het team effectieve vergadertijd wint.
Het werken in bouwen is in ontwikkeling. In de voorliggende schoolplanperiode zal
onderzocht worden of het werken in bouwen structureel iets toevoegt. Bouwoverleg komt
nu wel voor, maar niet structureel en meer in de vorm van een werkgroep, gebonden aan
1 één of meerdere onderwerpen.
Zorgteam
Het zorgteam komt wekelijks bij elkaar en bestaat uit de intern begeleider, de directeur en
indien nodig en gewenst aangevuld met externe of interne deskundigen (groepsleerkracht,
orthopedagoog o.i.d.)
Medezeggenschap
De school heeft een medezeggenschapsraad, waarin alle relevante zaken voor advies en
instemming worden besproken die verband houden met de school. MR- leden hebben
tevens zitting in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de
schoolvereniging.
Bestuursvergaderingen
Het bestuur vergadert maandelijks. De directeur van de school (senior directeur van de
vereniging) bezoekt alle bestuursvergaderingen. De overigen directeuren zijn, afhankelijk
van de agenda, indien nodig aanwezig.
Managementteam
De directeuren van de scholen vergaderen maandelijks gezamenlijk voor schooloverstijgende onderwerpen en ter voorbereiding op de bestuursvergaderingen. Enkele
malen per jaren zijn de intern begeleiders ook aanwezig.
Directieoverleg
De school maakt deel uit van de federatie Veluwezoom & IJsselstreek. De federatie kent
een maandelijks directieoverleg (DO), waarin het beleid van de federatie wordt voorbereid
en besproken ter voorbereiding op de bestuursvergadering van de federatie.
Bestuur Veluwezoom & IJsselstreek
Het bestuur van de schoolvereniging is afgevaardigd in het algemeen bestuur van de
federatie Veluwezoom & IJsselstreek. Dit bestuur komt 6 x per jaar bijeen en bespreekt
bovenschoolse belangen. Het bestuur wordt geadviseerd door de algemeen directeur van
de federatie.
Gesprekscyclus

De persoonlijke vakbekwaamheden worden binnen de gesprekscyclus 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 gesprekscyclus bestaat uit twee 'typen' gesprekken, te weten het functioneringsgesprek
en het beoordelingsgesprek. Deze gesprekken komen aan de orde binnen een cyclus van
vier jaar. We gebruiken hierbij het document wat in de federatie Veluwezoom & IJsselstreek
vanuit het directieoverleg is opgezet en door de besturen is vastgesteld.
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3.5. Schoolontwikkeling in praktijk
Missie, visie en uitgangspunten bepalen

Als eerste stap op weg naar het nieuwe schoolplan zijn de missie, visie en uitgangspunten
besproken, waar nodig aangepast en weer opnieuw vastgesteld.
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 4,5 en 6) hoe deze zich verhouden
tot de basiskwaliteit en de schooleigen ambities.
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 7 en de bijlage
‘Jaarplannen’.
Persoonlijk ontwikkelingsplan

Elke medewerker beschikt over een actueel persoonlijk ontwikkelingsplan. Dit plan
beschrijft de doelen die de medewerker nastreeft in het kader van zijn persoonlijke
ontwikkeling en wat daarvoor nodig is aan scholing, ondersteuning, begeleiding enz. De
medewerkers stellen hun ontwikkeldoelen zoveel mogelijk af op de doelen van de school.
Het plan wordt afgesloten met een evaluatie.
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 schoolleider doet dit op leerjaaren op 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 een zelfevaluatie met behulp van onderdelen van
vragenlijsten vanuit Integraal. Deze staan in direct verband met de gewenste kwaliteit
die de school in het betreffende schooljaar wil realiseren. Er worden selecties
samengesteld uit de verschillende vragenlijsten. Om de school specifieke ambities te
onderzoeken, worden indien van toepassing, eigen vragen samengesteld en
afgenomen.
- In de zelfevaluatie worden de auditoren betrokken die intern zijn opgeleid.
- De schoolleider onderzoekt de voortgang van de gewenste kwaliteit voor het
betreffende schooljaar, onder andere door middel van observaties in de groepen. Deze
observaties worden besproken met de leerkrachten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van
het observatie instrument van Cadenza Onderwijsconsult, de Vaardigheidsmeter
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-

-

-

-

Instructiegedrag (VHM) voor groepsleerkrachten en de Vaardigheidsmeter (VHM-IB)
Interne begeleiding.
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. De school stelt
jaarlijks voor de verschillende functies binnen de school competentievragenlijsten
samen die direct samenhangen met de gewenste kwaliteit.
Er wordt een kwaliteitsagenda opgesteld waarin alle activiteiten in functie van
kwaliteitszorg opgenomen zijn. De kwaliteitsagenda maakt inzichtelijk:

welke activiteiten op welk moment in het schooljaar uitgevoerd worden in het kader
van observatie, zelfevaluatie en analyse;

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.
Elke vier jaar vindt een risico-inventarisatie plaats met behulp van de Arbomeester.
Elk jaar wordt het schoolondersteuningsprofiel geactualiseerd met behulp van
Framework

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. 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 daarnaast 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 verantwoordingsrapportage aan het bevoegd gezag en de algemeen directeur van
de federatie (MARAPs3). Door middel van het jaarverslag wordt officieel verantwoording
afgelegd. Het jaarverslag wordt op de website gepubliceerd en indien gewenst op papier
verstrekt.

3

Management rapportages
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4.0. Beleidsterreinen
Voor de verschillende beleidsterreinen wordt de visie van de school weergegeven en
verwezen naar gerelateerde beleids- en borgingsdocumenten. Aandachtspunten en doelen
vanuit de beleidsterreinen, voor de komende schoolplanperiode zijn verwerkt in hoofdstuk
7 ‘Meerjarenbeleid’.
4.1. Identiteit van de organisatie
De vereniging bestaat uit een diversiteit van kerkelijke schakeringen, waarbij het grootste
gedeelte van de achterban te vinden is in de Hervormde gemeente Genemuiden (PKN) en
de Hersteld Hervormde gemeente (HHG). Deze beiden groepering zijn door een
kerkscheuring in 2004 uiteen gegaan. Binnen het schoolbestuur is de samenwerking
gecontinueerd. Dit veroorzaakt druk op de koers van de vereniging en de scholen.
Daarnaast gaat de secularisatie Genemuiden niet voorbij en merken we bij diverse ouders
een afname van kerkelijke betrokkenheid, wat zich vertaalt in andersoortige wensen voor
de invulling van het onderwijs in de school.
De schoolvereniging wil de identiteit behouden en hiervan een doorvertaling zien naar de
praktijk van het onderwijs (de werkvloer). Dit vraagt een voortdurend bezinning op het te
gebruiken materiaal, de omgang met ICT en social media en het personeelsbeleid van de
vereniging.
De school hanteert als uitgangspunt het Woord van God en de uitleg daarvan in de
Gereformeerde belijdenisgeschriften. Kort samengevat geloven wij dat Jezus Christus de
Zoon van God is, gekomen naar deze wereld om zondaren zalig te maken. Hij herstelt de
relatie tussen God en mens en dat is de enige weg tot behoud (eeuwig leven).
We zijn overtuigd van het feit dat we als team verschillende talenten hebben ontvangen
van onze Schepper. Dit geldt echter niet alleen voor ons, maar ook voor de leerlingen.
Talenten mogen zich ontwikkelen, talenten mogen groeien. In verbinding met elkaar
maken we zo het onderwijs wat ons voor ogen staat, gedragen door onze identiteit. In de
vorige schoolplanperiode hebben we sterk gefocust op het cognitieve aspect van het leren.
Dat willen we in de nieuwe schoolplanperiode borgen en uitbreiden naar andere kennis
domeinen. Dat heeft ons gebracht tot onze missie voor de komende jaren:
‘ Samenwerken met talent; samenwerken aan talent”.
De komende schoolplanperiode vragen de volgende zaken aandacht:
1. De aanschaf van een nieuwe methode voor het vak Godsdienst en Taal.
2. De implementatie van het kerndoel ‘ omgaan van seksuele diversiteit’ aan de hand
van de methode Wonderlijk Gemaakt.
3. Het bepalen van de koers van de schoolvereniging in samenhang / samenspraak
met de kerkenraden van de onderliggende kerkgenootschappen.
4. Borgen van opbrengsten in de school.
5. Werken aan verbreding van het onderwijs, door meer aandacht te vragen voor ‘
andere vormen van leren’ .
Gerelateerde documenten

-

Schoolgids
Identiteitshandboek van de vereniging
Jaarplannen

4.2. Onderwijs
Inrichting van het onderwijs

De organisatie van het onderwijs is zo ingericht dat er gewerkt wordt overeenkomstig
artikel 8 lid 1-11 uit de WPO. Bij de inrichting van het onderwijs worden eigen accenten
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gelegd, die bepaald worden door de identiteit van de schoolorganisatie, zoals hierboven
verwoord in paragraaf 4.1. Hoe dit concreet gestalte krijgt in de praktijk, is uitgewerkt in
verschillende documenten zoals: schoolgids, schoolondersteuningsprofiel en zorgplan. De
school maakt deel uit van het samenwerkingsverband passend onderwijs 2305, deelregio
de Brug. Hierin is het ondersteuningsplan4 leidend voor de toeleiding tot speciaal
(basis)onderwijs en alle andere gerelateerde onderwerpen.
Kerndoelen dekkend

Het leerstofaanbod omvat alle wettelijk voorgeschreven leer- en vormingsgebieden. Binnen
dit aanbod worden eigen accenten gelegd, die bepaald worden door de identiteit van de
schoolorganisatie, zoals hierboven verwoord in paragraaf 4.1. Dat kan bij de leergebieden
betekenen dat het aanbod meer omvat dan de kerndoelen voorschrijven. Bij de
vormingsgebieden zal dat vooral tot uitdrukking komen in de invulling, waarbij het
onderwijskundig en pedagogisch kader van de school leidend is.
De komende schoolplanperiode vragen de volgende zaken aandacht:
1. Begrijpend Lezen. Data-analyse van de opbrengsten van het vakgebied begrijpend
lezen geven onvoldoende resultaat te zien. In het schooljaar 14-15 is onderzoek
gedaan naar de verschillende onderdelen die uiteindelijk bepalend zijn voor de wijze
van werken en de daaraan verbonden resultaten. Het onderzoek heeft zich
toegespitst op de leerkracht (instructiemodel en gehanteerde strategieën), het
gebruikte materiaal in de school (Nieuwsbegrip en enkele varianten) en de analyse
van de data. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek willen we in de komende
schoolplanperiode de implementatie van de resultaten realiseren en de resultaten
monitoren.
2. Sociale veiligheid. Op basis van incidentenregistratie is in het schooljaar 14-15
besloten de organisatie van pauzes te wijzigen. Hierdoor is er meer ruimte op het
schoolplein ontstaan. Toch is er ook het nodige te doen aan de inrichting van het
schoolplein en de uitdaging om te komen tot nieuwe vormen van spelen en samen
spelen. In de komende schoolplanperiode zal het schoolplein opnieuw worden
ingericht.
Voor sociale veiligheid en sociaal en emotionele ontwikkeling is een nieuwe methode
aangeschaft (‘ Kinderen en hun sociale talenten’ ). De implementatie van deze
methode en de eerste resultaten worden gemonitord en zijn in de komende jaren
de input voor het verbeteren van de sociale veiligheid op school. Hieraan gekoppeld
wordt ook de methode ‘ Wonderlijk Gemaakt’ ingezet (zie 4.1).
3. ICT en techniek onderbouw. ICT neemt een steeds grotere rol in het onderwijs in.
Het werken met computers en tablets, de instructie d.m.v. digiborden en
touchscreens is niet meer weg te denken uit de school. Dit vraagt een nieuwe
doordenking van de didactiek en de verwerking van de lessen. Tevens is er op het
gebied van techniek veel, wat we de leerlingen mee kunnen geven. Het werken aan
en met technische ontwikkelingen vanuit een onderzoekende houding stimuleert
het nieuwe leren. In het ICT beleidsplan hebben we aangegeven hoe we de
komende jaren willen werken en wat de uitdagingen voor ons zijn in de komende
jaren. Voor wat betreft het vakgebied techniek blijft op dit moment veel beperkt tot
enkele lessenseries en presentaties per jaar. Een grondige doordenking en
planvorming is hier de komende jaren op zijn plaats.
4. Begaafdheid in de school. Na de vorming van een werkgroep en het aanstellen van
twee coördinatoren is er een aanzet gegeven tot een beleidsplan. Inmiddels wordt
het zogenaamde ‘ compacten en verrijken’ toegepast voor het vakgebied rekenen.
De implementatie van het beleidsplan en de uitbreiding naar andere vakgebieden
zal in de komende schoolplanjaren zijn beslag krijgen. Hierbij wordt samengewerkt
in de federatie en ondersteuning gezocht bij de stichting Kwadraat.

4

http://www.2305po.nl/Downloads/tabid/5092/Default.aspx
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Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel legt het schoolbestuur ten minste eenmaal per 4 jaar
vast welke (basis)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 bijvoorbeeld schoolgids en website, zodat iedereen (ouders,
leerlingen en andere partijen) kan zien welke ondersteuning de school bieden kan.
De komende jaren wil het team (mede op basis van de vragenlijst uitgezet onder ouders)
meer deskundigheid verkrijgen in de omgang met moeilijk gedrag. Tot op heden hebben
we op basis van de huidige schoolpopulatie weinig ervaring opgedaan en hebben we het
verwijzingspercentage laag weten te houden (naar zowel SBO als SO). Toch zien we de
problematiek toenemen en dat vraagt verbreding van de kennis in het team
Gerelateerde documenten

-

Schoolgids (jaarlijks)
Schoolondersteuningsprofiel (1x per 4jaar, maar wel jaarlijks geactualiseerd)
Zorgplan (jaarlijks)
Vragenlijsten en tevredenheidspeilingen (van Integraal – jaarlijks)
Ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband (1 x per 4 jaar)
Jaarplannen op basis van het schoolplan

4.3. Personeel en organisatie
Schoolontwikkeling

Het team werkt vanuit vertrouwen samen aan schoolontwikkeling. Onze medewerkers
tonen een goede inzet en zijn vakbekwaam. Het team beschikt over voldoende zelfsturend
vermogen en veranderkracht om het onderwijs met succes te verbeteren. De school werkt
data gestuurd, planmatig en resultaatgericht aan de verbetering van haar onderwijs op
basis van gedegen analyse. De activiteiten moeten bijdragen aan het bereiken van de
missie en de visie van de school 5. De schoolorganisatie en het onderwijs dat op school
wordt gegeven, moeten op adequate en professionele wijze geleid worden. Daarbij heeft
de schoolleiding oog voor alle betrokkenen bij de schoolorganisatie en voor het geboden
onderwijs. De schoolleiding beschikt over passende vakbekwaamheden. Het bestuur volgt
en stimuleert op effectieve wijze de kwaliteit van het onderwijs
Organisatiebeleid

Er wordt een goed personeelsbeleid gevoerd. De personeelsleden verzorgen het onderwijs
vanuit een gezamenlijke visie, gebaseerd op het schoolconcept (zie paragraaf 1 van dit
hoofdstuk). Van de collega’s wordt verwacht dat ze loyaal in hun functie staan. In de
praktijk betekent dit dat ze zich volledig inzetten voor hun werk en dat ze zich blijven
ontwikkelen ten behoeve van goed onderwijs. De schoolleiding heeft hierin een
stimulerende en ondersteunende rol. Wat betreft stimulering en ondersteuning gaat de
aandacht met name uit naar beginnende leerkrachten en naar alle leerkrachten in situaties
waarbij vernieuwingen worden ingevoerd en geborgd. Ook voor de oudere leerkrachten
hebben we in het kader van duurzame inzetbaarheid extra aandacht. Leraren worden
aangesproken op hun professionaliteit. Een goed personeelsbeleid en een prettig leef- en
werkklimaat moet er aan bijdragen dat het personeel zich betrokken voelt bij het werk en
bij de school
De administratie en procedures zijn helder, transparant en inzichtelijk. De wettelijk
verplichte documenten en procedures worden zorgvuldig gehanteerd.
Gerelateerde documenten

Een kritische analyse van alle activiteiten is wenselijk bij de start van een nieuwe
planperiode.
5
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-

Personeelsbeleidsplan (i.s.m. vereniging en de federatie)
Formatieplan )i.s.m. de beide andere scholen)

4.4. Communicatie
In onze communicatie streven we ernaar goed te luisteren, in te leven en feedback te
geven. We zijn ons ervan bewust dat goede communicatie essentieel is en voortdurend de
aandacht vraagt. We vinden het belangrijk om met alle belanghebbenden, zowel intern als
extern tijdig, adequaat en doelmatig te communiceren.
Interne communicatie

Interne communicatie vraagt een inspanning van alle betrokkenen. Er is sprake van een
functionele overlegcultuur en overlegstructuur. Alle interne communicatie moet gezien
worden in het belang van goed onderwijs voor de kinderen en een goede werksfeer voor
schoolleiding en leraren. De interne informatievoorziening draagt er aan bij dat teamleden
tijdig, open en volledig geïnformeerd worden.
Samenwerking met ouders

Ouders geven in vertrouwen het onderwijs en een deel van de opvoeding uit handen aan
de basisschool. Goede communicatie is essentieel, in het belang van de kinderen en in het
belang van de onderlinge relatie. De informatievoorziening houdt rekening met
verwachtingen van ouders en stelt ouders in staat om te begrijpen, mee te leven en mee
te denken. Er is een schoolcultuur waarin teamleden vanuit een proactieve houding een
goede samenwerking met ouders bevorderen. De school stelt ouders in staat mee te
denken over de ondersteuning van het kind in de groep en denkt actief mee met ouders
over de ondersteuning thuis. De school stelt ouders in staat op een bij de school passende
wijze mee te denken over het schoolbeleid. De school bevordert dat ouders mee kunnen
doen en mee kunnen leven.
Ouderbetrokkenheid is op verschillende manieren zichtbaar en georganiseerd. In 2014 is
een klankbordgroep van ouders in het leven geroepen om op informele wijze mee te
denken over de toekomst en het beleid van de school. Deze klankbordgroep is gemêleerd
samengesteld en voedt de directie bij het maken van plannen voor de schoolorganisatie.
Communicatie met externen

De communicatie met externen staat in dienst van het op school gegeven onderwijs en
degenen die daarbij zijn betrokken. Een goede communicatie met externen is
representatief voor de onderwijscultuur en onderwijsstructuur van de school. De
communicatie is transparant.
Gerelateerde documenten

-

Schoolgids
Klachtenregeling
Communicatieplan

4.5. Huisvesting en inrichting
De mensen die hun werk in en om de school doen, de kinderen die de school bezoeken en
ook overige bezoekers in de school, moeten gebruik kunnen maken van adequate
voorzieningen (werkruimtes, ICT-voorzieningen enz.). Een goede inzet van middelen,
adequate voorzieningen en een prettig leef- en werkklimaat draagt er aan bij dat het
personeel zich betrokken voelt bij het werk en bij de school.
Gerelateerde documenten

-

Huisvestingsplan
(Meerjaren) onderhoudsplan
ICT beleidsplan

4.6. Financiën
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De middelen die worden ontvangen, zetten we op onze school doelmatig in. Daarbij zoeken
we steeds het juiste evenwicht in het belang van het geheel van de schoolorganisatie. De
personele middelen worden voornamelijk door de schoolleiding ingezet. De materiële
middelen worden ingezet door middel van budgettering. Periodiek leggen we aan
belanghebbenden op transparante wijze verantwoording af over de doelmatige en
verantwoorde inzet van personele en materiële middelen.
Gerelateerde documenten

-

Financieel beleidsplan
Begrotingen (jaarbegroting en meerjarenbegroting)
Jaarverslag
Jaarrekening
Managementrapportages
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5.0. 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 risico’s en ontwikkelpunten liggen. Risico’s en ontwikkelpunten vragen de
komende schoolplanperiode aandacht. De sterke punten worden benut om in de komende
vier jaren de risico’s en ontwikkelpunten in positieve zin om te buigen. Aandachtspunten
en doelen voor de komende schoolplanperiode zijn verwerkt in hoofdstuk 7
‘Meerjarenbeleid’.
5.1. Terugblik op de vorige schoolplanperiode
Tijdens de voorgaande schoolplanperiode zijn de volgende zaken gerealiseerd:
1) De opbrengsten van de school zijn voor de verschillende vakgebieden op peil
gekomen, waardoor de school weer onder regulier toezicht valt.
2) De leerkrachten hebben allen (opnieuw) geleerd te werken met het actieve directe
instructiemodel (ADIM), waardoor er een duidelijke verbetering van instructie
zichtbaar geworden is.
3) Er is een nieuwe directiestructuur opgebouwd met een vaste ‘ eigen’ directeur en
intern begeleider. Hierdoor is de zorgstructuur herzien en verbeterd.
4) Vanuit de opbrengsten worden data- analyses gemaakt en wordt gewerkt met
groeps- en handelingsplannen.
5) De zorgstructuur is van papier volledig gedigitaliseerd in ParnasSys
6) Er is gestart met het verbeteren van het begrijpend leesonderwijs en het werken met
begaafdheid in de school.

5.2. Leerlingenpopulatie 6

Teamgegevens JCS
Ondersteuningszwaarte

Peildatum: 1 oktober 2014

Totaal aantal leerlingen op peildatum
Aantal leerlingen met een:
- Ontwikkelingsperspectief

2

Aantal leerlingen met onderwijs- of ondersteuningsbehoeften op het gebied van:

6

1-10-2014
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Ondersteuningszwaarte

Peildatum: 1 oktober 2014

- Dyslexie

4

- Dyscalculie

0

- Motoriek

1

- Gehoorproblematiek

0

- Zichtproblematiek

0

- enz.

5.3. Personeel
Binnen de schoolvereniging werken met een gezamenlijk personeelsbestand. Daarom
worden hier de overzichten van de vereniging gepubliceerd.
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Specialisatie op het gebied van

Aantal medewerkers

Extern beschikbaar

Gedrag

1

1 (op afroep uit te breiden)

Dyslexie

3

1

Dyscalculie

0

1

Motoriek

0

1

Gehoorproblematiek

0

1

Zichtproblematiek

0

1

Begaafdheid

2

1

Schoolplan 2015-2019 - Johannes Calvijnschool -

21

5.4. (Zelf)evaluatie en tevredenheid
In de periode 2013 tot 2014 zijn met behulp van het kwaliteitsmanagementsysteem
‘Integraal’ verschillende vragenlijsten afgenomen. De scores voor de onderwerpen zijn
weergegeven in onderstaande tabel.

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

In de periode 2014 is in het kader van het ARBO-beleid een aantal vragenlijsten (ARBOmeester) uitgezet onder het personeel. Uit de resultaten van de vragenlijsten zijn de
volgende conclusies getrokken:
1. De werkdruk in de school wordt bespreekbaar gemaakt en in het kader van de
nieuwe cao worden gezamenlijk keuzes gemaakt.
2. Binnen de school spreken we elkaar aan op gemaakte afspraken.
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3. In het taakbeleid van de school wordt meer evenwicht aangebracht tussen
parttimers en fulltimers
4. De BHV commissie wordt omgevormd naar een ARBO beleidscommissie.
5. Er wordt (is!) gewerkt aan een verbetering van de teamsfeer
5.5. Schoolprofielen
Om zicht te krijgen hoe de school presteert met betrekking tot verschillende thema’s zijn
onderstaande profielen samengesteld.

Dit overzicht Pijlers Professionaliteit
is gebaseerd op de door het team
ingevulde vragenlijst vanuit het
programma Framework.
Speerpunten:
1. Verbeteren van de
samenwerking in het team.
2. Meer toepassen van
differentiatie in de
verschillende lessen.

Dit overzicht geeft de mate waarin
passend onderwijs gerealiseerd kan
worden in de school weer.
Speerpunten:
1. Professionaliseren ten
aanzien van specifieke
onderwijsbehoefte van
leerlingen
2. Beschrijven en borgen van
arrangementen
3. Evenwicht in diversiteit van
leerlingen en inzet
specialisme team

5.6. Tussentijdse Opbrengsten

Vaardigheidsscore ten opzichte van de inspectienorm
Jaar
CITO Begrijpend lezen

Gew

1

2

3

4

5

6

7

16.6

28.0

38.5

44.7

33.2

36.5

53.9

51.8

30.1

35.2

39.7

55.4

11/1
2

M

10%

11/1
2

E

10%

12/1
3

M

10%

12/1
3

E

10%

13/1
4

M

10%

16.3

13/1
4

E

10%

24.4

14/1
5

M

10%

141.2

12.1

24.3
23.5

-7.1

8

23.8
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Jaar

CITO Drie-Minuten-Toets

CITO Rekenen voor kleuters

CITO Rekenen-Wiskunde

CITO Spelling

Gew

1

2

3

4

5

6

7

8

28.2

33.4

50.4

61.4
106.1

14/1
5

M

10%

11/1
2

M

10%

28.0

51.5

73.4

92.7

96.8

11/1
2

E

10%

47.6

63.8

82.3

98.4

102.7

12/1
3

M

10%

22.2

65.9

82.0

89.1

105.6 106.3

12/1
3

E

10%

29.0

71.7

90.2

91.7

101.7

13/1
4

M

10%

26.0

57.7

84.4

93.6

93.9

13/1
4

E

10%

36.4

65.8

86.5

92.2

96.3

14/1
5

M

10%

38.5

57.2

71.9

92.5

97.2

11/1
2

M

10%

82.5

80.6

11/1
2

E

10%

73.9

95.6

12/1
3

M

10%

81.7

88.1

12/1
3

E

10%

13/1
4

M

10%

85.4

13/1
4

E

10%

85.2

14/1
5

M

10%

88.7

11/1
2

M

10%

34.9

54.7

74.7

100.3 108.6 123.1

11/1
2

E

10%

51.8

68.9

86.5

103.3 114.8

12/1
3

M

10%

34.6

55.6

81.3

91.5

110.6 116.1

12/1
3

E

10%

42.0

68.6

90.6

97.2

110.2

13/1
4

M

10%

116.0

13/1
4

M

10%

57.6

78.2

94.2

99.2

13/1
4

E

10%

13/1
4

E

10%

66.5

89.2

99.8

109.8

14/1
5

M

10%

14/1
5

M

10%

73.0

92.0

107.4 116.9

11/1
2

M

10%

111.9 121.8 127.8 140.5 141.8

107.7

102.1

87.4
90.7

88.3

117.1

153.4

127.1 172.2
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Jaar

CITO Taal voor kleuters

Gew

1

2

3

4

5

6

7

11/1
2

E

10%

120.0 121.3 131.6 142.9

12/1
3

M

10%

106.9 121.9 129.2 136.7 142.3

12/1
3

E

10%

114.0 124.8 133.4 138.9

13/1
4

M

10%

108.4 120.9 130.7 136.0 138.3

13/1
4

E

10%

115.3 123.0 134.6 139.6

14/1
5

M

10%

174.7 260.4

14/1
5

M

10%

11/1
2

M

10%

11/1
2

E

10%

12/1
3

M

10%

12/1
3

E

10%

13/1
4

M

10%

69.9

13/1
4

E

10%

65.4

14/1
5

M

10%

74.1

8

125.5 136.6 139.1
68.9

63.1
83.0

75.9

68.0
70.8
72.8

72.8

5.7. Sociale Vaardigheden.
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LEGENDA
BT

Betrokkenheid

WB

Welbevinden

SI

Sociaal initiatief

SA

Sociale autonomie

IB

Impulsbeheersting

IL

Inlevingsvermogen

ZE

Sociale flexibiliteit

5.8. Eindopbrengsten.

De uitsag van de CITO 2015 is 537,2, ruim boven het lanelijk gemiddelde. Deze uitslag kan echter momenteel nog niet
aangemeld worden in Integraal.

5.9. Kengetallen onderwijs.
2011/201
2

2012/201
3

2013/201
4

2014/201
5

Kleutergroepverlenging

2.6%

0.0%

0.0%

0.0%

Doublures leerjaar 3-8

0.9%

1.1%

3.2%

2.7%

Leerlingen ouder dan 12 jaar

0.0%

0.5%

0.5%

1.1%

Leerlingen leerjaar 4-8 met een verkorte
schoolloopbaan

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

Uitstroom leerjaar 7 naar LWOO of PRO

0.0%

0.6%

0.0%

0.0%

Uitstroom leerjaar 8 naar LWOO of PRO

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

Uitstroom naar SBO

0.0%

0.6%

0.6%

0.0%

Uitstroom naar SO

0.0%

1.2%

0.0%

0.0%

Uitstroom naar BAO

2.5%

3.0%

0.0%

0.0%

Instroom vanuit BAO

0.0%

0.0%

0.0%

0.5%

Terugplaatsing vanuit SBO

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

Doorstroming
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2011/201
2

2012/201
3

2013/201
4

2014/201
5

Terugplaatsing vanuit SO

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

Leerlingen met een indicatie

0.6%

0.5%

0.5%

0.5%

Doorstroming

5.10. Functioneren leerlingen in het VO.

5.11. Rapportages van derden
Inspectierapport 2012
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5.12. Toezicht arrangement onderwijsinspectie
Door de onderwijsinspectie is per 21 juni 2013 het volgende toezicht arrangement
toegekend: BASIS
5.13. Huisvesting
De school heeft de beschikking over de volgende fysieke voorzieningen:
Invalidentoilet

Time-out ruimte

Rolstoeltoegankelijk

Gymlokaal

Brandmeldinstallatie

Spreekkamers

5.14. Conclusies n.a.v. de analyse
Na analyse van kengetallen in bovenstaande paragrafen, zijn de volgende conclusies
getrokken:
1. Begrijpend Lezen, verdieping analyseren en opbrengsten verhogen.
2. Samenwerken in het team verbeteren en inzetten ten behoeve van meer
gedifferentieerd leren in de school
3. Professionalisering met betrekking specifieke onderwijsbehoefte verbreden.
4. Werkdruk verminderen en werkplezier verhogen.
5. Borgen van gemaakte afspraken.
6. Aanbod van veilig spelen vergroten; schoolplein aanpassen.
7. ICT in onderwijs in plaats van ‘naast onderwijs’.
8. Verbreden van techniekaanbod in de school
9. Ouderbetrokkenheid uitbouwen en borgen.
De conclusies hebben geleid tot plannen voor de komende schoolplanperiode. Deze
plannen zijn verwerkt in hoofdstuk 7 ‘Meerjarenbeleid’.
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6.0. Actuele interne en externe ontwikkelingen
Bij de toekomstige ontwikkeling van onze school wordt rekening gehouden met de diverse
externe en interne ontwikkelingen. In dit hoofdstuk schetsen we deze ontwikkelingen.
Consequenties voor de komende schoolplanperiode worden verwerkt in hoofdstuk 7
‘Meerjarenbeleid’.
6.1. Interne ontwikkelingen
1. Krimpend leerlingaantal. De gemeente Zwartewaterland laat in zijn geheel een
dalend leerlingaantal zien. Dat zal ook onze school niet voorbij gaan. De school is
echter gebouw in een nieuwbouwwijk, waar voldoende potentie aanwezig is om in
ieder geval te stabiliseren. Dat betekent dat we zicht moeten hebben en houden op
potentiële nieuwe leerlingen uit verschillende achtergronden.
2. Bezinning op de positie van het peuterspeelzaal werk in het kader van de
harmonisatie regeling peuterspeelzalen (2017). De peuterspeelzalen in
Genemuiden zijn ondergebracht bij de Stichting Kinderdagcentra Zwartewaterland.
Door bezuinigingen en onvrede over het management is een herbezinning gestart
over de wenselijkheid en haalbaarheid om peuterspeelzaalwerk in eigen beheer te
verbinden aan de schoolorganisatie. Hiervoor zal een onderzoek moeten worden
gestart in de komende jaren.
3. Ontwikkelingen met betrekking tot de leerling populatie (achterban school-kerkgezin). De voortdurende gesprekken met de diverse kerken en het bepalen van
standpunten rondom zaken als Bijbelvertaling en liedkeuze, zullen de komende
periode hun beslag krijgen. Hoewel voor de buitenstaander wellicht van
ondergeschikt belang, voor onze school kunnen er verstrekkende gevolgen uit
voortkomen. Dit dient dan ook met grote zorgvuldigheid te worden gevolgd en
begeleid.
6.2. Externe ontwikkelingen
4. Samenwerkingsverband passend onderwijs 2305. Het nieuwe SWV PO2305 is een
heel ander verband dan het oude WSNS verband. De afstand is groot en de
betrokkenheid is sterk verminderd. Dat betekent dat passend onderwijs vooral door
de school zelf zal moeten worden georganiseerd in samenhang met de beide andere
scholen. Dit vraagt visie en de ontwikkeling van expertise binnen de eigen school.
5. Samenwerking tussen onderwijs en (jeugd)zorg gemeente Zwartewaterland. Door
de transitie van de jeugdzorg van provincie naar gemeente, zal de lokale
samenwerking van belang worden in leerling dossiers met multidisciplinaire
problematiek. Daarom is het van belang te investeren in een goede relatie met de
contactpersoon, de jeugdverpleegkundige en daarnaast kennis te hebben van de
sociale kaart.
6. Actualisatie van het bestuursakkoord in de eigen vereniging. In het
bestuursakkoord (gesloten door de besturenorganisaties met de rijksoverheid),
worden een paar duidelijke actielijnen benoemd die raakvlakken hebben met de
inhoud van dit schoolplan. We denken hierbij voornamelijk aan de
professionalisering van de leerkracht; het verdiepen van het inzicht in
instructievaardigheden van de leerkracht en het gebruik van ICT. Bij de uitwerking
van onze meerjarenplannen zullen we gebruik maken van het bestuursakkoord.
6.3. Kansen en bedreigingen
7. Identiteit als draagvlak van de school of als splijtzwam? Als Johannes Calvijnschool
staan we midden in de wijk en de gemeenschap. We beseffen dat kerkelijke
verschillen mensen soms in lastige situaties kunnen brengen. Als school willen we
met behoud van de identiteit een plek bieden voor leerlingen in de wijk, indien
ouders doel en grondslag van het onderwijs onderschrijven. Wij zoeken naar
draagvlak voor het gezamenlijke uitgangspunt en respect voor ieders eigenheid.
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Dat zien we als een kans om goed onderwijs, met betrokken ouders, te kunnen en
mogen verzorgen voor de kinderen van de wijk Taghof.
8. Samenwerking met peuterspeelzaal een kans voor de doelgroep of een verzwaring
van taken zonder (financieel) rendement? Het bieden van een peutergroep voor alle
kinderen van 2,5 jaar in de wijk is een kans om ouders vroeg aan de school te
binden. Vanuit de band die ontstaat, is de keuze voor de school snel gemaakt.
Voorwaarde moet wel zijn dat het haalbaarheidsonderzoek oplevert, dat dit ook een
financieel gezond project kan zijn. Er kunnen geen private middelen in het
onderhouden van een peutergroep worden toegevoegd. Onderzoek zal hierover ter
voorbereiding op besluitvorming uitsluitsel moeten geven. Uiteindelijk ligt de finale
beslissing bij het schoolbestuur.
6.4. Conclusies n.a.v. de analyse van de ontwikkelingen
Na analyse van kengetallen in bovenstaande paragrafen, zijn de volgende conclusies
getrokken:
1. Anticiperen op gemeentelijke ontwikkelingen. Lokaal is een werkgroep opgericht
waarin de leerling prognoses, passend onderwijs en de transitie jeugdzorg worden
gevolgd, besproken en waarin eventuele plannen in gezamenlijkheid worden
voorgelegd aan de gemeente Zwartewaterland.
2. Voor de ontwikkelingen rond de harmonisatie van de peuterspeelzalen zal een
onderzoek worden opgestart. Doelstelling van het onderzoek: haalbaarheid en
wenselijkheid van een eigen peuterspeelzaal in kaart brengen.
3. Werken aan het imago in de wijk. Dit wordt geen doel op zich. We gaan ervan uit
dat de resultaten van onze meerjarenplannen eyecatchers zijn of worden en
daardoor potentiele ouders de JCS gaan ontdekken als ‘ de school voor hun
kinderen’.
4. Het versterken van de eigen identiteit, door duidelijk te zijn en herkenbaar.
5. Het uitwerken van (delen van) het bestuursakkoord primair onderwijs.
De conclusies hebben geleid tot plannen voor de komende schoolplanperiode. Deze
plannen zijn verwerkt in hoofdstuk 7 ‘Meerjarenbeleid’.
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7.0. Meerjarenbeleid
7.1. Totaaloverzicht van ontwikkelpunten
De komende jaren mogen we ons onderwijs geven in een veranderende setting. De school
krijgt door decentralisatie van overheidspolitiek behoorlijk meer taken uit te voeren.
Passend Onderwijs, de transitie van jeugdzorg naar de gemeente (samenwerking
onderwijs) en de verantwoordelijkheid voor de huisvesting van het gebouw vraagt van het
management andere expertise en niet in het minst visie op de eigen positie in dit
krachtenveld. In Genemuiden werken we als 3 scholen gezamenlijk op en dat versterkt
onze organisatie, waardoor we juist kansen zien voor ons bestaan met behoud van
autonomie.
Daarnaast gaat ons onderwijs ook veranderen in de komende jaren. De opbrengstgerichte
cultuur zal niet verdwijnen en zal geborgd moeten worden. Het besef dat de school meer
is dan een cognitief ontwikkelingsinstituut begint door te dringen en daarom zal ons
onderwijs verbreden en verdiepen. Dit vraagt een bezinning op ons aanbod en een
uitbreiding van onze kennis en vaardigheden.
7.2. Veranderonderwerpen (groeithema’s)
1.
2.
3.
4.
5.

We willen groeien in de kwaliteit van ons begrijpend leesonderwijs
We willen werken aan de sociale veiligheid van de leerlingen
We willen groeien in het gebruik van ICT
We willen het techniekonderwijs op school ontwikkelen en organiseren
We willen meer uitdaging bieden voor kinderen met bovengemiddelde
begaafdheid

7.3. Streefbeelden, doelen en normen









Planmatige ondersteuning / leerling ondersteuning scoorde in de OTV een 2,9. Aan
het einde van de schoolplanperiode staat deze op 3,5.
Schoolcultuur / leefklimaat scoorde in de OTV een 3,1. Aan het einde van de
schoolplanperiode staat deze op 3,5
Onderwijsleerproces / afstemming en leerstofaanbod. Beiden scoorden in de
leerling tevredenheidspeiling een 3,1. Beide indicatoren kunnen in deze
schoolplanperiode worden opgewaardeerd naar minimaal 3,3
Organisatiemanagement / huisvesting en voorzieningen. Met name de schoonheid
van het gebouw (toiletten) scoort minder hoog. De laatste zelfs 2,9. Binnen een
jaar (2016), staat deze indicator op 3,5.
ARBO-meester, werkdruk. Deze indicator wordt niet uitgedrukt in een getal. Bij een
volgende afname (2016) moet deze verbeterd zijn.
VHM instructievaardigheden. In 2016 hebben alle leerkrachten bij de eerste afname
een voldoende en 80% een certificaat.
In de schoolplanperiode heeft 30% van alle leerkrachten een master SEN
opleiding gedaan.
In de schoolplanperiode hebben alle leerkrachten kennis gemaakt met e-learning
als vorm van professionalisering.
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7.4. Consequenties van het beleid

Identiteit van de organisatie.
De school draagt zorg voor het behoud van de identiteit en wil daarin een betrouwbare partner zijn.
Dit betekent dat we door de eventuele aanschaf van een nieuwe methode, de implementatie van
Wonderlijk Gemaakt een duidelijk gezicht hebben. Onze vieringen zijn Bijbelgetrouw en eigentijds.
Onze liederen zijn gebaseerd op de Bijbel en getuigen van een ingetogen karakter. Het bewaken van
de identiteit is een verantwoordelijkheid van alle medewerkers, ouders en bestuursleden. De
identiteit van de school wordt gemaakt door de mensen die bij de schoolorganisatie betrokken zijn.
Dit vraagt om alertheid en veel gebed. De Heere vraagt ons trouw te zijn op onze post. Een rustplaats
in een woelige wereld, waar kinderen ongestoord kunnen groeien in hun ontwikkeling.
Onderwijs
Het onderwijs is kwalitatief op een hoog niveau. Onze leerling populatie is bovengemiddeld. Daarom
hoeven we ook geen genoegen te nemen met het gemiddelde. We richten ons niet alleen op
cognitieve vaardigheden, maar verbreden ons aanbod (samenwerken aan talent), waardoor ook
andere talenten tot ontwikkelingen kunnen en mogen komen. We scholen ons voortdurend op nieuwe
ontwikkelingen. Daarbij houden we vast aan een redelijk traditioneel, maar betrouwbaar
onderwijsconcept. Onderwijs vanuit instructie van de leerkracht in homogene en heterogene
groepen.
Personeel en organisatie
Het personeel is betrokken bij de school. Na een aantal onrustige jaren (kwaliteit en management)
is er rust en daardoor gelegenheid om samen te groeien (samenwerken met talent). Scholing op
persoonlijk en teamniveau krijgt alle aandacht. De organisatie wordt geleid door een directeur en
intern begeleider die voldoende tijd krijgen om hun werk goed te kunnen doen.
Communicatie
Communicatie met alle betrokken is open en transparant. We zijn duidelijk naar elkaar en eerlijk
naar ouders. Communiceren vraagt veel vaardigheden. Leerkrachten leren dat communicatie met
ouders niet altijd eenvoudig is. Maar de leerkracht is de professional en van hem / haar mag verwacht
worden dat het communicatieproces beheerst wordt. Ook de onderlinge communicatie vraagt
aandacht, alertheid en zorgvuldigheid. Samen kunnen we hierin groeien.
Huisvesting en inrichting
De decentralisatie huisvesting heeft geleid tot een andere systematiek van werken binnen de school.
Het integraal huisvestingsplan van de gemeente Zwartewaterland is opgevraagd en geïmporteerd in
een nieuw IHP voor de drie scholen wat we in eigen beheer kunnen volgen en doorontwikkelen.
Binnen de organisatie is een beheergroep ingericht met op elke school een eigen onderhoudseenheid.
Hierdoor willen we met vrijwilligers en professionals de schoolgebouwen in goede staat houden.
Financiën
De scholen staan er financieel goed voor. Na een zeer moeilijke periode in 2008 en 2009 is de
financiële positie sterk verbeterd. Toch dienen we qua personele kosten te anticiperen op het
mogelijk dalende aantal leerlingen. In de afgelopen jaren is de personele begroting beheersbaar
gebleken. Ten aanzien van de materiele begroting constateren we jaarlijks een overschrijding. Dit
heeft te maken met achterstallige investeringen aan de ene kant; en in principe onvoldoende
toereikende vergoedingen aan de andere kant. Voor een gezond financieel beheer maken gebruik
van diverse tools die ons helpen in control te blijven. De gemaakte plannen voor de komende jaren
vragen het nodige aan investeringen. Jaarlijks zal worden bezien wat de gevolgen zijn voor de
begroting en hoe de investeringen kunnen worden meegenomen in de begrotingen. Goed overleg
hiervoor met de penningmeester is van belang.

7.5. Motto
De komende jaren zullen we werken onder het motto”
“SAMENWERKEN MET TALENT; SAMENWERKEN AAN TALENT”
Dit motto wil duidelijk maken dat er talent is! Talent in het team, wat door goede samenwerking
nog beter tot zijn recht komen kan. Maar ook talenten bij kinderen die onvoldoende in beeld zijn
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wegen een redelijk eenzijdige, cognitieve benadering in de afgelopen jaren. Verwijzend naar de
gelijkenis van de talenten, zien we het als onze opdracht om talenten maximaal te doen
ontwikkelen en vervolgens gezamenlijk weer in te zetten in de school. Hierbij ligt de nadruk op ‘
samen’ en op ‘ talent’.

7.6. Planning afname vragenlijsten
2016

OTV en PTV
Arbomeester
Schoolondersteuningsprofiel actualiseren

2017

LTV
Schoolondersteuningsprofiel actualiseren
Zelfevaluatie directie en personeel

2018

OTV en PTV
Arbomeester
Schoolondersteuningsprofiel herschrijven

2019

LTV
Schoolondersteuningsprofiel actualiseren
Diepteanalyse en voorbereiding nieuw schoolplan

7.7. Meerjarenplanning
Alle plannen worden geschreven in Integraal en zijn daar ook zichtbaar in de Cockpit.
Een meerjarenplanning is een uitgangspunt en geen statisch gegeven. Actuele
overzichten zijn dan ook in Integraal ‘ real time’ beschikbaar
Jaarplannen 2015-2016
1. Begrijpend lezen uitwerken en implementeren
2. Sociale veiligheid in samenhang met Wonderlijk gemaakt
3. Realisatie schoolplein fase 1
4. Werken met talent in de school fase 1
Jaarplannen 2016-2017
1. Uitwerken ICT beleidsplan
2. Ontwikkelen visie techniekonderwijs
3. Werken met talent in de school fase 2
4. Realisatie schoolplein fase 2
Jaarplannen 2017-2018
1. Tussentijdse evaluatie en bijstellen plannen
2. Uitvoering gevolgen harmonisatie peuterspeelzaalwerk
3. Tussentijdse analyse scholingsniveau personeel en bijstellen plannen
Jaarplannen 2018-2019
1. Afronden van openstaande punten uit de schoolplanperiode
2. Evaluatie van 2015-2019
3. Bepalen nieuwe missie voor 2020-2024
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8.0. Bijlagen
1) Vaststellingsformulier.
2) Jaarplan(nen)
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Bijlage 1
Vaststellingsverklaring Schoolplan 2015-2019

School:

________________________________________________

Adres:

________________________________________________

Postcode en plaats:

________________________________________________

Het schoolplan is besproken in de teamvergadering van

d.d. ______________

Handtekening directeur _____________________

Het schoolplan is besproken in de vergadering van de MR /Adviesraad van
bovengenoemde school, die ingestemd heeft met / positief geadviseerd heeft over

d.d. ______________

Handtekening voorzitter MR / adviesraad

_______________

Het schoolplan is vastgesteld door het bevoegd gezag van bovengenoemde school

Plaats _______________________________

Naam _____________________

d.d. ________________

Functie _____________________

Handtekening ____________________
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Bijlage 2
Jaarplannen
De jaarplannen zijn zichtbaar in Integraal en verschijnen elk jaar tegelijk met de
schoolgids. Schoolgids en jaarplan worden jaarlijks toegezonden aan de inspectie voor 1
september.
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