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Inleiding 
 

U bent geïnteresseerd in de Bongerd en besloot ons schoolplan te gaan lezen. Dat is mooi! We hopen 
dat velen u voorgingen dan wel zullen volgen. Waarom? Omdat het plan verwoordt waar we op de 
Bongerd mee bezig zijn, wat we belangrijk vinden voor de kind(eren), onze leerlingen. Ik hoop dat u, 
na het lezen van het plan, beter in staat bent om de keuzes die we maken voor onze school in een 
breder perspectief te plaatsen. Dat u begrijpt wat we doen, hoe en waarom we dat doen en waar we 
de Bongerd verder naartoe willen ontwikkelen. Alles in kader van steeds weer (nog) beter onderwijs. 
 
Leest u het schoolplan als ouder, dan zou het fraai zijn als u de school er in herkent en de geschetste 
ontwikkeling kunt plaatsen. Beter nog … dat u er enthousiast van wordt, ons het vertrouwen schenkt 
dan wel blijft schenken uw kroost te onderwijzen én actief bijdraagt aan wat we op onze school 
willen bereiken. Leest u het plan als stakeholder dan hoop ik dat u de Bongerd (nog) beter leert 
kennen en dat onze beleidsvoornemens u inspireren tot kruisbestuiving. Samen bereiken we meer.  
 
Ons schoolplan gaat over de hoofdlijnen van ons onderwijs, onze ambities. Het biedt een doorkijk 
voor een periode van vier jaar. In jaarplannen, werkgroepen, taken zullen we de voornemens steeds 
concreter maken. We hebben getracht om het resultaat van gesprekken met het team, ouders en 
kinderen, recente wetenschappelijke inzichten en de koers van Optimus in woorden te vatten. 
Richtinggevend maar ook met ruimte voor nadere invulling. Een pittige opgave. Want, hoe breng je 
fonkelende ogen, enthousiasme, afgrijzen, eensgezindheid, creativiteit onder woorden? Niet dus.  
 
Vergeeft u ons deze tekortkoming, alstublieft. Lees ons schoolplan en knoop na het lezen vooral het 
gesprek met mij of één van mijn collega’s aan over wat bij u bleef hangen, waar we volgens u de 
spijker op de kop sloegen of finaal de plank mis … want door het voeren van zulke gesprekken 
ontstaat kwaliteit.  
 
Voordat u verder leest is het goed om te weten dat elk hoofdstuk begint met het koersplan van 
Optimus, daarna gevolgd wordt door een beschrijving van de huidige situatie op onze school 
(basiskwaliteit) en onze ambitie. Dit schoolplan is geschreven door de directie, onderschreven door 
het schoolteam en heeft de instemming van de medezeggenschapsraad van de school.  
 

Hartelijk dank voor de getoonde interesse en graag tot ziens in school. De koffie staat klaar! 
 
 
 
Vriendelijke groeten,  
 

 
Linda van Summeren 
Directeur de Bongerd 
 

 

  



4 

 

 

1  Algemene informatie 
 

1.1  Optimus Primair Onderwijs 
 

De Bongerd valt onder het bestuur van Optimus Primair Onderwijs. Optimus Primair Onderwijs 

bestaat uit 41 basisscholen, waaronder twee speciale scholen voor basisonderwijs, verspreid over de 

gemeenten Land van Cuijk, Maashorst en Oss. Binnen Optimus werken zo’n 670 medewerkers die 

onderwijs verzorgen voor circa 6.000 leerlingen. Meer informatie is te vinden op de website: 

www.optimusonderwijs.nl 

 

Missie Optimus: Hier gaan we voor 

 

Wij geven kinderen een fundamentele basis en helpen hen op te groeien tot 

gelukkige, zelfstandige en kritische wereldburgers. Gedurende hun hele 

schoolloopbaan zorgen we ervoor dat kinderen zich gezien voelen in hun etnische 

en culturele achtergrond en in hun geloof en levensovertuiging. Daarbij versterken 

we het bewustzijn en de vaardigheden van kinderen om vanuit hun persoonlijke 

moreel kompas in verbinding te staan met anderen en bij te dragen aan een 

duurzame samenleving én kenniseconomie. 

 

Doen wat de bedoeling is 
De vier deugden die Plato en Aristoteles beschreven, Verstandigheid/Wijsheid, Moed, Gematigdheid 

en Rechtvaardigheid vormen de kernwaarden voor ons onderwijs, de manier waarop we (samen) 

werken en ontwikkelen. We zien deze waarden terug in de wijze waarop de kinderen zich 

ontwikkelen tot een kritische burger met een moreel kompas die duurzame keuzes maakt. 

 

Optimus: een vitale en duurzame organisatie 
In een veranderende omgeving is het belangrijk dat we toekomstbestendig en wendbaar zijn en 

blijven. Optimus is financieel gezond en zet de middelen optimaal in voor het primaire proces. We 

focussen op duurzaamheid en gaan meer aandacht besteden aan de Sustainable Development Goals 

van de Verenigde Naties. Daarnaast is er aandacht voor de duurzaamheid van onze schoolgebouwen. 

 

Optimus: we vinden wat van onderwijs 
Onderwijs biedt leerlingen een breed fundament waarop zij kunnen voortbouwen in het voortgezet 

onderwijs. Wij bewaken de balans tussen kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming.  

  

http://www.optimusonderwijs.nl/
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We hebben hoge verwachtingen van de leerlingen en nodigen hen uit tot leren. We vertrouwen in de 

kracht van de community en in de samenwerking van professionals en ouders om de school. De 

leraren zijn erop gericht het beste onderwijs te verzorgen en beschikken over actuele kennis en 

vaardigheden. 

 

In de koersnotitie Optimus Wereldscholen vormen 5 kernambities de richtsnoer voor de komende 

koersplanperiode: 

 

• We blijven leren en zijn betrokken ambassadeurs 

• We zijn bewust van kwaliteit en sturen daar gericht op 

• We tillen het basisniveau omhoog 

• We bieden leerlingen een breed fundament in hun ontwikkeling 

• We bieden ieder kind gelijke kansen om te groeien 

 

Deze ambities zijn de kapstok voor de doelen en ontwikkelingen die de komende periode op 

organisatieniveau en schoolniveau gerealiseerd gaan worden. 

 

(De koersnotitie Optimus Wereldscholen is te vinden op: Wereldscholen 2022-2026) 

 

 

1.2  Basisschool de Bongerd 
 

Algemene kenmerken van de school 
Voor Haps is de school een belangrijke pijler. Als enige school van het dorp, is het een 

ontmoetingsplek voor veel kinderen. De Bongerd is van oorsprong een katholieke school. Anno 2022 

is dit kenmerk minder prominent aanwezig. De school heeft een open karakter. Iedereen is welkom.  

 

 

Kwalificatie 

Persoons- 
vorming Socialisatie 

 

Vrijheid, 
verantwoordelijkheid, 
emancipatie…in 
democratisch perspectief. 

 
Overdracht kennis, 
vaardigheden, waarden 
en normen. 

 
Zich verhouden tot de 
wereld, tot cultuur, tot 
tradities, tot manieren van 
doen en van zijn. 

Waartoe dient onderwijs? 
Volgens onderwijspedagoog & -filosoof Gert Biesta 

mailto:https://www.optimusonderwijs.nl/koersplan-optimus-wereldscholen-2022-2026
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Het team van de Bongerd is gemêleerd. Er werken jongere en oudere collega’s, mannen en vrouwen. 
Veel medewerkers werken vier dagen of meer. Dat geeft rust en continuïteit. Sommigen zijn al langer 
verbonden aan de school, anderen zijn recenter gestart. Deze combinatie geeft houvast en frisse 
input. Beiden zijn van waarde.  
 
De school heeft een aantal ketenpartners. De samenwerking met de buitenschoolse opvang, de 
peuterspeelzaal en de kinderopvang, maakt dat de overgang hen naar school en vice versa, prettig 
verloopt. Samenwerking met Biblioplus en lokale verenigingen zorgen voor verbreding van het 
aanbod in lezen, cultuur en (na)schoolse activiteiten. Daar waar kinderen extra, specialistische 
ondersteuning nodig hebben zijn Samenwerkingsverband Stromenland, de Gemeenschappelijke 
Gezondheidsdienst (GGD) en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) vaste partners van de Bongerd.  
 
Op de Bongerd wordt met het zogeheten leerstofjaarklassensysteem gewerkt. De kinderen zitten in 
enkelvoudige groepen, met uitzondering van de groepen 1-2. De gemiddelde groepsgrootte is 23 
leerlingen. Waar functioneel volgen kinderen instructie op niveau in andere groepen. Samenwerken, 
samen leren gebeurt ook regelmatig buiten de context van de groepsindeling. Dat zorgt voor 
saamhorigheid en verbinding. 
 

Wie is de school  
Uit het Nationaal Cohort Onderzoek van het NRO blijkt dat de leerlingen in Haps minder dan het 
landelijk gemiddelde: 

- uit eenoudergezinnen komen 

- opgroeien in een gezin waar ouders over een laag inkomen beschikken 

- komen uit een gezin met een niet westerse migratie-achtergrond 
 

Waar staat de school voor 
De Bongerd, een plek waar we zaaien, groeien, bloeien en oogsten. 
 

Missie 

Basisschool De Bongerd is een school waar een gedreven en ambitieus team op een doordachte 
manier aan het leren en ontwikkelen van kinderen werkt. Wij vinden kennisoverdracht, ontwikkeling 
van vaardigheden, openheid en eigenheid belangrijk en laten de kinderen met plezier de wereld 
ontdekken. 
 

Visie 

Op Basisschool De Bongerd zorgen we voor een fijne, rijke en overzichtelijke leeromgeving waarin 
kinderen zich kunnen ontplooien en respectvol met elkaar omgaan. Samen met de kinderen en hun 
ouders zorgen we ervoor dat de kinderen in hun rugzak de juiste bagage bij zich hebben voor steeds 
weer een volgende stap. 
 

Kernwaarden 

Wij zorgen voor een rijke leerwereld waardoor: 

- er een divers aanbod is waar veel te zien, kiezen en leren valt; 

- verwondering mogelijk is en kinderen enthousiast en nieuwsgierig leren; 

- kinderen vanuit betrokkenheid, motivatie en een onderzoekende houding zelf hun 
ontwikkeling mee bepalen; 

- kinderen leren hoe de wereld in elkaar zit en hoe ze ermee om kunnen gaan. 
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Wij zorgen voor een rijke leefwereld waarin: 

- we met kinderen meelopen en ze zien, waardoor ze veilig kunnen leren; 

- er wordt gewerkt aan het zelfvertrouwen van kinderen; 

- iedereen zichzelf kan zijn en kinderen het beste van zichzelf kunnen laten zien. 

- kinderen zichzelf uitdagen en ontwikkelen 
 
Het team van de Bongerd werkt vanuit bevlogenheid , echtheid en professionaliteit. Dit houdt in dat 
we: 

- enthousiast ons werk doen en daardoor voldoende energie en motivatie hebben; 

- zorgen dat je je veilig voelt, ook als je fouten maakt; 

- willen dat je vanuit openheid met een open blik naar de ander kijkt en in contact bent en 
blijft; 

- een omgeving creëren waarin je het beste uit jezelf en anderen kunt halen; 

- (evidence informed) kennis gebruiken om leerlingen optimaal te ondersteunen; 

- kinderen ruimte geven om te ontwikkelen; 

- vanuit dialoog en ervaringen naar oplossingen en antwoorden toe werken; 

- weten hoe we je uitdagingen geven waarvan je leert; 

- vanuit een gezamenlijke focus het onderwijs vormgeven en afspraken naleven. 

 

2  Onderwijskundig beleid 
 

 

2.1  We tillen het basisniveau omhoog 
 

Optimusscholen zorgen ervoor dat leerlingen voldoende basisvaardig zijn in taal, lezen en rekenen. 

Dit is immers essentieel voor het versterken van kansen en een goed vervolg te kunnen geven aan de 

schoolloopbaan. Alle scholen voldoen aan de basiskwaliteit zoals beschreven in het toezichtskader 

van de onderwijsinspectie (augustus 2021). 

 

De ambities zijn als volgt geformuleerd: 

1. Iedere leerling beschikt over voldoende kennis en vaardigheden op het gebied van lezen, 

rekenen en taal. 

Dit is een kernopdracht binnen een breed onderwijsaanbod en brede ontwikkeling.  

Vergroten van woordenschat en verbreden van kennis van de wereld in relatie tot begrijpend 

lezen. 

2. Leerlingen worden uitgedaagd om te leren en hebben plezier in het leren. 

Leraren hebben kennis van het onderwijsleerproces en stellen hoge en ambitieuze doelen. 

Kinderen hebben de kans om zich te ontwikkelen. 

3. We versterken kansen door integrale samenwerking 

Optimusscholen maken zich sterk voor een doorgaande lijn in de ontwikkeling van leerlingen van 

0-14 jaar. Hiertoe vindt afstemming met ketenpartners plaats en wordt aangesloten bij de 

samenwerking in gemeenten en SVW (SOP/POS). 
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2.2 We bieden leerlingen een breed fundament in hun ontwikkeling 
 

Het is van belang dat kinderen zich breed ontwikkelen. Naast kennis en vaardigheden in de 

basisvakken (kwalificatie) gaat het ook om zelfkennis (persoonsvorming) en kennis van de wereld 

(sociale vaardigheden en burgerschapsvorming). 

 

1. Leerlingen nemen mede verantwoordelijkheid voor hun eigen leren en ontwikkeling. Daarbij 

wordt aandacht besteed aan executieve vaardigheden 

2. Leerlingen kennen zichzelf, kunnen contacten leggen en netwerken onderhouden. 

Burgerschapsvorming krijgt inhoud door actuele maatschappelijke en politieke thema’s in het 

onderwijs te betrekken. 

3. Leerlingen zijn creatief, oplossingsgericht en verruimen hun blikveld. Er is aandacht voor 

cultuureducatie, natuur en beweging, W&T. 

4. Leerlingen zijn informatievaardig en mediawijs. 

 

 

2.3 We bieden ieder kind gelijke kansen om te groeien 
 

Leraren zijn zich bewust van de verschillen tussen leerlingen en handelen daarnaar, zodat ieder kind 

zich kan ontwikkelen. 

1. We hebben hoge verwachtingen van elkaar en de leerlingen 

Leraren weten wat kansen belemmert en bevordert en benutten deze kennis in het 

onderwijsleerproces. 

2. We hebben kennis over het versterken van kansen 

Leraren weten hoe zij het beste kunnen differentiëren en maken gebruik van 

onderzoeksresultaten en goede praktijken 

3. We hebben oog voor de behoeften van leerlingen. 

Leraren hebben zicht op de onderwijsbehoeften van leerlingen en oog voor de verbinding tussen 

school en thuis. Er is ruimte voor spel en bewegend leren. 

 

 

2.4  Onderwijskundig beleid vanuit de visie van de school 
 

Basiskwaliteit 
Alle teamleden van de Bongerd zetten zich iedere dag weer in om alle leerlingen goed onderwijs te 

geven. Dat begint bij het realiseren van een veilig schoolklimaat waarin kinderen gezien worden. Een 

klimaat waarin het van belang is dat zowel kinderen als ouders weten dat groei en ontwikkeling 

gepaard gaat met het maken van fouten en draait om de wijze waarop je daarvan leert. Er is 

aandacht voor respectvolle omgang met elkaar, zorg voor de ander en de omgeving waarin je 

verblijft. Ouders zijn belangrijk. Onze lijntjes met hen zijn kort, de school is laagdrempelig en goed 

benaderbaar. Hierdoor weten we veelal snel wat er speelt. Samen met ouders creëren we zo 

omstandigheden waarin kinderen goed kunnen leren. Beleidsmatig is er zowel preventief als curatief 

aandacht voor het sociaal klimaat. Door het welbevinden gericht te monitoren behouden we zicht op 

de kwaliteit die we leveren.  
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In een veilige omgeving kan het leren gedijen. Daarbij zijn de didactische vaardigheden van de 

leerkracht cruciaal. Op de Bongerd sturen we op de kwaliteit van het lesgeven middels scholing, 

gezamenlijk lesontwerp, collegiale consultatie, klasbezoeken en ontwikkelgesprekken. We volgen de 

ontwikkeling van de kinderen en bespreken meerdere malen per jaar behaalde resultaten op groeps- 

en schoolniveau. Waar nodig, vindt gericht bijsturing plaats. De opbrengsten liggen al jaren boven 

het landelijk gemiddelde. 

  

 
Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel 

mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten 

beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de Eindtoets. De inspectie 

stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. 

Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is 

voor alle basisscholen in Nederland gelijk. 

 

 

 
 

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het 
doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau 
bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de 
inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel 
procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is 
de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school. 

 

 

Eigen Ambities  
We continueren de verbetering van ons (begrijpend) leesonderwijs en brengen nog meer samenhang 

in het onderwijs aan door de lesstof betekenisvol en rijk vorm te geven. Daarbij combineren we onze 

zaakvakken methode met een geheel eigen aanbod aan cultuurlessen. Ook stemmen we onze 

aanpak voor begrijpend lezen af op deze thema’s. Voor een groot deel worden deze leeslessen zelf 

ontworpen door de leerkrachten. Daarbij wordt gebruik gemaakt van rijke teksten en hogere 

denkorde vragen (taxonomie van Bloom). Hiermee willen we niet alleen het enthousiasme en de 

betrokkenheid van de leerlingen vergroten maar ook de woordenschat en het diepere denken en 

begrijpen van teksten en de wereld om hun heen. Bovendien geven we hiermee meer ruimte aan de 

creatieve inbreng van leerlingen en slaan we een brug tussen het leren binnen en buiten de 

schoolmuren.  

 

We geven leerlingen meer inzicht in het (eigen) leerproces om zo hun betrokkenheid, intrinsieke 

motivatie en onderzoekende houding te stimuleren. In samenwerking met HAN/IXperium 

ontwikkelden we in de afgelopen periode lessen in metacognitieve vaardigheden voor de groepen 3 

en 6. Gedurende deze schoolplanperiode worden deze lessen omgezet naar een leerarrangement op 

maat voor de groepen 1 t/m 8 dat in alle groepen onderwezen wordt. 

 

Bij de ouderbijeenkomst in kader van de onderwijsvisie gaven ouders aan dat er meer ‘beweging’ in 

het onderwijs mag zitten en dat er meer ruimte gegeven mag worden aan creativiteit. De 

leerlingenraad benoemde dit eerder ook. De hierboven geschetste ontwikkeling met betrekking tot 

Resultaten fundamenteel niveau 2020-2021 

Resultaten streefniveau 2020-2021 
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de zaakvakken, het cultuuronderwijs en begrijpend lezen geeft daar reeds invulling aan. Aanvullend 

op deze ontwikkeling willen de in deze schoolplanperiode nog twee ontwikkelingen onder de loep 

nemen om dat wat werkt en bij ons past toe te voegen aan ons onderwijs 

1. bewegend en spelend leren; 

2. borging van een doorgaande lijn coöperatieve werkvormen. 

 

Burgerschapsonderwijs is prominent op de agenda gezet door het ministerie van Onderwijs, Cultuur 

en Wetenschap. Aansluitend op de veranderingen aangaande de zaakvakken, het leesonderwijs, 

cultuur en metacognitieve vaardigheden, toetsen we ons burgerschapsonderwijs aan de kerndoelen. 

In het geval van hiaten, wordt gekeken op welke wijze deze ingevuld kunnen worden.  

 

Als enige school in het dorp schommelt het leerlingaantal en dus de financiering en de 

groepssamenstelling mee met de demografische ontwikkelingen. Op dit moment is het team vooral 

ingesteld op het lesgeven in een leerstofjaarklassensysteem. Om de kwaliteit van het onderwijs 

minder afhankelijk te maken van het (fluctuerende) leerlingaantal, onderzoeken we of het wenselijk 

is om over te stappen op een ander model dan het leerstofjaarklassensysteem. Als dat zo is, zal de 

transitie in de schoolplanperiode zijn beslag krijgen. 

 

Voor zowel de groepen 1-2 als 3 t/m 8 volgt implementatie van een nieuw leerlingvolgsysteem. Voor 

de groepen 1-2 wordt dit schooljaar besloten welk instrument gebruikt gaat worden, waarna 

aansluitend implementatie volgt. Alle Optimusscholen gaan voor de groepen 3 t/m 8 werken met 

hetzelfde systeem. Dit schooljaar bereiden we de implementatie voor waarna het 2023-2024 

gebruikt zal gaan worden. 

 

2.5 Pedagogisch-didactisch klimaat en het schoolklimaat vanuit de 
koers van Optimus 
 

Kinderen kunnen alleen gedijen in een pedagogisch-didactisch klimaat waarin zij zich kunnen 

ontplooien. Optimus onderschrijft dat kinderen beter presteren vanuit waarderende en voedende 

aandacht en contact. Naast resultaten van leren gaat het om het plezier in leren, afstemmen op 

eigenheid én op gezamenlijkheid. Leren is belangrijk, motivatie komt vaak na prestatie. Leraren 

ondersteunen het leerproces vanuit bevlogenheid en expertise. Het didactisch handelen is 

onderbouwd door onderzoek. 

 

School staat er niet alleen voor. Scholen verbinden zich met de leefgemeenschap om hen heen. De 

verbinding tussen school en thuis is van groot belang.  

 

Iedere school van Optimus voert een veiligheidsbeleid waarbij de veiligheid en het welbevinden van 

de leerlingen jaarlijks via het SEO-instrument wordt gemonitord. Daarnaast wordt om de twee jaar 

de tevredenheid en de veiligheid gemonitord d.m.v. de tevredenheidsvragenlijst waarin veiligheid 

expliciet is opgenomen. Iedere school heeft een coördinator die het beleid tegen pesten coördineert 

en fungeert als aanspreekpunt. De leerlingen zijn bekend met deze persoon. 

Optimus heeft ook een integriteitsbeleid opgesteld. 
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2.6  Pedagogisch-didactisch klimaat en het schoolklimaat vanuit de 
visie van de school 
 

Basiskwaliteit  
Je prettig voelen in de school heeft uiteraard ook alles van doen met je competent voelen. Kinderen 

leren op verschillende manieren, op verschillende niveaus. Leerkrachten op de Bongerd passen hun 

lesstof aan op de groep, leveren waar mogelijk maatwerk voor kinderen. Vaak gebeurt dat in de 

groep, in de vorm van aangepaste instructie en verwerking, soms daarbuiten. Om goed te kunnen 

aansluiten bij de zone van naaste ontwikkeling, is zicht op de ontwikkeling van de leerling van belang. 

Op het moment dat een leerkracht het lastig vindt om het juiste niveau en/of aanpak voor een 

leerling te bepalen, schakelt deze extra menskracht in. In samenspraak met de intern begeleider 

wordt gekeken naar de mogelijkheden. Extra begeleiding is op de Bongerd de normaalste zaak van de 

wereld. Iedereen leert naar eigen kunnen.  

  

Leerlingen geven de veiligheid op school een 8,4. Als ze zich niet veilig voelen, weten ze bij wie ze 

terecht kunnen. In de praktijk is de eigen leerkracht vaak het eerste aanspreekpunt. Ook alle andere 

teamleden worden met regelmaat in vertrouwen genomen. De schoolcontactpersoon introduceert 

zichzelf jaarlijks bij de leerlingen en uiteraard spelen ouders een cruciale rol.  

 

Eigen Ambities 
Bij de analyse van de resultaten op kind- en groepsniveau zien we mogelijkheden voor verbetering. 

De ontwikkeling van een kind of een groep stagneert soms meer dan wij zouden willen. Door hier 

gericht aandacht aan te besteden en concrete doelen eraan te verbinden verwachten we het 

streefniveau op de Eindtoets te verhogen. Dit vraagt om maatwerk en meer kort-cyclische, concrete 

doelen. We koppelen dit punt aan een vernieuwde analyse van onze populatie en formuleren 

passende streefnormen.  

 

Alhoewel de sfeer op school goed is en monitoring niet direct aanleiding geeft tot aanpassing 

herijken we toch ons onderwijs op het gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling. 

Afstandsonderwijs heeft namelijk wel de doorgaande lijn die er was doorbroken, dat merken we aan 

de leerlingen en bij onszelf . We grijpen dit moment meteen aan om onze ambities in termen van 

(eind)resultaten te concretiseren. Uit de ouderbijeenkomst kwam naar voren dat aandacht voor 

authenticiteit, mogen zijn wie je bent, belangrijk is en blijft.  
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3  Personeelsbeleid 
  

 

3.1  Personeelsbeleid vanuit het Koersplan Optimus Wereldscholen 
  

Zoals bekend is er sprake van een fikse spanning op de 

onderwijsarbeidsmarkt. De komende jaren zal het lerarentekort 

naar verwachting verder oplopen. Optimus zoekt actief naar 

oplossingen voor een naderend tekort. Dat uit zich onder meer in 

het intensiveren van opleiden in de school, boeien en binden van 

Lio’s en andere aanstaande leraren, het ophogen van de 

benoemingsomvang van collega’s en het investeren in 

medewerkers t.b.v. hun professionele groei en hun talenten 

benutten en ontwikkelen. 

Optimus heeft over de hele breedte kwalitatief sterke 

medewerkers. Er is structureel aandacht voor ontwikkeling van 

kennis en vaardigheden, te beginnen bij professionals. De basis is 

krachtige kennis. We stimuleren kennisontwikkeling tussen 

collega’s van meerdere scholen en baseren onze keuzes op 

beproefde inzichten (evidence-informed). Optimus investeert als 

opleidingsbestuur ook in de vorming van aankomende leraren. 

En richt zich op werving, het behoud en de ontwikkeling van 

talentvolle medewerkers. 

De basis van vitale en veerkrachtige medewerkers is ons Huis van 

Werkvermogen met aandacht voor de 4 verdiepingen van het 

Huis en de werk-privé balans. 

 

3.2  We blijven leren en zijn betrokken ambassadeurs 
  

De ambities zijn als volgt geformuleerd: 

  

We hebben voldoende talentvolle en gemotiveerde leraren 
We participeren actief in een regionale integrale aanpak om samen met de opleidingen starters en 

zij-instromers optimaal te begeleiden. Ons mobiliteitsbeleid zorgt voor de juiste medewerker op de 

juiste plek én we zorgen voor continuïteit van onderwijs op school. 

  

We hebben krachtige en veerkrachtige medewerkers 
Ieder medewerker heeft een ontwikkelgesprek met aandacht voor de verdiepingen van het Huis van 

Werkvermogen. We zien en benutten kwalificaties, specialisaties, talenten en ambities van 

medewerkers. Leidinggevenden bieden medewerkers aandacht en ondersteuning in alle fasen van 

hun ontwikkeling. Optimus bevordert diversiteit t.a.v. ons personeelsbestand. 
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We zijn een kennisintensieve organisatie 
Optimus heeft 30 opleidingsscholen. In professionalisering investeren we maximaal. Persoonlijke 

ontwikkeling, teamontwikkeling en organisatieontwikkeling zijn daarbij integraal verbonden. De 

Optimus Academie ontwikkelt door naar een leerlandschap. Daarnaast boeien en binden we 

medewerkers door hen kansen te geven op professionalisering en mobiliteit. We investeren in MD-

trajecten en stimuleren leraren om onderzoek te doen. Circa 35% van onze professionals heeft een 

masteropleiding gevolgd. 

  

Onze medewerkers zijn Optimus ambassadeurs 
Medewerkers handelen als ambassadeurs van Optimus die studenten, zij-instromers en anderen 

interesseren. De tevredenheidsscore bedraagt minimaal 7,5 en ligt boven het landelijk gemiddelde. 

  

Ook zijn er extra medewerkers aangenomen (bovenop de benodigde formatie). 

 

 

3.3  Personeelsbeleid vanuit de school 
 

Basiskwaliteit 
Er wordt bewust aandacht besteed aan het welbevinden van de leerkrachten op 

school. Dat is belangrijk. De leerkracht speelt immers een cruciale rol als het 

gaat om het groeien van leerlingen. Het contact met de leidinggevende is veelal 

informeel en laagdrempelig. Jaarlijks vinden ontwikkelgesprekken plaats. De 

taken op school worden, passend bij de werkomvang en bekwaamheid, zoveel mogelijk 

verdeeld naar gelang interesses en kwaliteiten. Het team wordt bij veel besluitvormingsprocessen 

betrokken. Bijna alle onderwijskundige veranderingen worden door teamleden zelf vorm gegeven. 

Implementatie vindt plaats na afstemming met de leidinggevende en bij voldoende draagvlak onder 

collega’s. Taakuren worden vrijgemaakt om tot een zorgvuldige implementatie te komen. Door inzet 

van frictiegelden en werkdrukmiddelen daalt de gemiddelde groepsgrootte. Teambuilding, attenties 

en scholing dragen bij aan het werkplezier. Waar scholing ook maar enigszins mogelijk is, wordt dit 

gefaciliteerd. Daarbij gaat de voorkeur uit naar teamleren of gelijktijdige scholing van meerdere 

collega’s. Die vorm van support geeft een impuls aan het leren.  

 

De Bongerd is een opleidingsschool. We bieden stageplekken aan studenten. Kennis overdragen, 

verfrissende vragen en ook simpelweg een paar extra helpende handen, dragen bij aan de kwaliteit 

van het onderwijs en zorgen, over het algemeen, voor meer werkplezier. 

 

Eigen ambities 
Bij de start van een nieuwe medewerker op onze school, koppelen we de nieuwe medewerker aan 

een collega die reeds langer op school werkt. Op deze manier zorgen we ervoor dat onze nieuwe 

collega snel en gemakkelijk kennis verwerft over allerlei zaken die van belang zijn om het werk goed 

uit te kunnen voeren. Op dit moment is de invulling van die begeleiding nog geheel vrij. Om de 

kwaliteit van de begeleiding meer richting te geven zal er een kwaliteitskaart ontwikkeld worden.   
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Met de Workability Index (WIA) bevraagt Optimus alle werknemers periodiek over de mate waarin ze 

in staat zijn hun werk goed uit te kunnen voeren, nu en in de nabije toekomst. In 2022 wordt de WIA 

wederom afgenomen. De resultaten van deze uitgebreide vragenlijst vormen een mooi handvat om, 

aanvullend op dat wat er reeds is, een teamgesprek over dit thema te voeren en uitkomsten te 

gebruiken om eventuele verbeteringen door te voeren.  

 

In de afgelopen jaren is het aantal stageplekken op de Bongerd fors gestegen. Met veel plezier en 

toewijding delen collega’s hun werkplek, kennis en ervaring met toekomstige collega’s. Afgelopen 

schooljaar is er een schoolopleider aan de Bongerd gekoppeld. Dit leidt tot verdere 

professionalisering van de Bongerd als opleidingsschool. Stagiaires geven aan dat zij de sfeer, de 

hoge participatiegraad en ruimte om zichzelf te ontwikkelen kenmerkend vinden voor de Bongerd. 

Wij gunnen meer stagiaires deze goede ervaring. Tegelijkertijd merken we dat de keuze voor onze 

(dorps)school in het wat minder centraal gelegen Haps niet vanzelfsprekend op het netvlies van de 

studenten staat. Dat willen we veranderen.  

  

4  Kwaliteitszorgsysteem 
 

 

4.1  Kwaliteitszorg binnen Optimus  
 

Iedere Optimusschool streeft aandachtig de beste kwaliteit voor elk kind na. Daarvoor is een 

collectief kwaliteitsbewustzijn voorwaardelijk: weten wat nastrevenswaardig is en daaraan toegewijd 

zijn. Dit geldt op ieder niveau in de organisatie. 

 

We zijn bewust van kwaliteit en sturen daar gericht op 
Kwaliteit is geen toeval. Optimus hanteert een kwaliteitszorgsysteem waarin de verschillende 

niveaus van de organisatie zijn verbonden. De onderlegger wordt gevormd door de 5 

kwaliteitsvragen: 

• Doen wij de goede dingen? (plan) 

• Doen wij de dingen goed? (do) 

• Hoe weten wij dat? (check) 

• Vinden anderen dat ook? (check) 

• Wat doen wij met die kennis en informatie? (act) 

De uitwerking vindt plaats op Optimus en schoolniveau in interactie met elkaar en met de omgeving. 

Het gesprek over kwaliteit wordt op alle niveaus gevoerd formeel en informeel. Daarbij hanteren we 

de taal en het kader uit Optimus Wereldscholen en geven invulling aan de onderdelen die daarin 

staan genoemd, vertaald naar de situatie op de eigen school. Op basis van gezamenlijke 

uitgangspunten en standaarden is het speelveld voor de scholen helder. 
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Het kwaliteitszorgsysteem staat beschreven in de notitie Kwaliteitszorg Optimus. De PDCA-cyclus 

wordt hierin toegelicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We hebben een breed gedragen kwaliteitsbewustzijn 
We leren van en met elkaar en monitoren systematisch de kwaliteit, door gebruik te maken van data 

en door gesprek. Jaarlijks bezoekt het College van Bestuur alle scholen waarbij de speerpunten uit de 

jaaragenda met directeur, intern begeleider en team worden besproken. Het College van Bestuur 

gaat tevens in gesprek met de leerlingenraad en met de ouders. 

Ieder jaar evalueert de school haar jaarplan om op basis van de evaluatie tot een nieuw plan te 

komen. Daarnaast hanteert Optimus een systeem van interne auditing. Deze audits geven de school 

belangrijke informatie over de basiskwaliteit en de schoolontwikkeling en geven input voor het 

volgende jaarplan. 

Optimus legt jaarlijks publiekelijk verantwoording af door het jaarverslag. Een beknopte, 

toegankelijke versie (factsheet) wordt met alle betrokkenen bij de school gedeeld. 

 

 

 

 
  

Aanpassing en 
verantwoording 

Monitoring 

Uitvoering Planning 

• Uitvoering projectplannen Optimus 

• Uitvoering bovenschoolse afspraken 

• Professionalisering 

• Toetskalender 

• Uitvoering plannen RI&E 

• Uitvoering MOP 

• Schoolbezoek CvB 

• Interne en (externe) audits 

• Tevredenheidsonderzoeken 

• Overleg met RvT, GMR, LR 

• Dialoog met stakeholders 

• Analyse toetsresultaten 

• Afname RI&E 

• Check op uitvoering MOP 

• Jaaragenda Optimus 

• Projectplannen Optimus 

• Jaarbegroting Optimus 

• Plan van aanpak RI&E 

• Meerjaren onderhoudsplan (MOP) 
 

• Evaluatie en bijstellen 
projectplannen 

• Bovenschools jaarverslag 

• Onderwijsrapportage 

• Ontwikkelgesprek directeuren met 
CVB 

• Evaluatie plannen RI&E 

• Bijstellen MOP 
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We ervaren een dialoogcultuur waarin we vanuit vertrouwen verbeteren 
Er is bij Optimus een kwaliteitscultuur die zich kenmerkt door de focus op het primaire proces, de 

professionele houding van de leraren en directeuren, het inzicht van het College van Bestuur op de 

kwaliteit van de scholen, de gerichtheid op verbetering onder andere door kennisontwikkeling en 

kennisverdieping. Binnen de organisatie is er veel aandacht voor scholing en onderzoek. Optimus is 

een organisatie die de leraar en het kind, leren en onderwijzen, centraal stelt. De mens creëert 

kwaliteit, een systeem doet dat niet. Een systeem kan wel voortdurende reflectie, 

kwaliteitsbewustzijn, feedback en ontwikkeling ondersteunen. 

 

 

4.2  Kwaliteitszorg vanuit de school 
 

Basiskwaliteit 
In het eerste halfjaar van 2022 stelde het team van de Bongerd 

haar onderwijsvisie op. Na verrijking door ouders, is de nieuwe 

visie vastgesteld. In paragraaf 1.2 van dit schoolplan hebben we 

deze visie beschreven. Het schoolplan, de jaarplannen, het 

personeelsbeleid met daarbinnen het taakbeleid en de 

ontwikkelcyclus zijn belangrijke instrumenten waarmee de 

Bongerd de basiskwaliteit behoudt en haar ambities realiseert. 

Kenmerkend voor de Bongerd is de hoge participatiegraad van het 

team bij de totstandkoming van de onderwijskundige invulling. Gezamenlijke dialogen gaan vooraf 

aan de keuzes voor een richting. Dat zorgt voor kwaliteit, begrip en draagvlak. De keuzes die de 

school maakt zijn onderwerp van gesprek in de medezeggenschapsraad. Voorafgaand aan, tijdens en 

na realisatie. Ouders en andere belanghebbenden blijven geïnformeerd via onder meer de 

nieuwsbrief, school- en jaarplannen en het jaarverslag.  

 

Eigen ambities 
Het team van de Bongerd is kritisch op haar eigen verrichtingen, wil gesignaleerde problemen dan 

wel mogelijke kansen voor verbetering het liefst zo snel mogelijk realiseren. Het risico van een 

versnipperde aanpak ligt op de loer. In deze schoolplanperiode zal het accent liggen op het 

gezamenlijk goed neerzetten van vernieuwingen, geborgd én in een doorgaande lijn.   

 

Op de Bongerd werken veel vakbekwame leerkrachten. Leerkrachten die niet alleen ervaring maar 

ook visie hebben op goed onderwijs. Beleidsmatige, weloverwogen keuzes worden voor uitvoering 

ondergebracht in de reeds beschreven organisatiestructuur waarbij werkgroepen het voortouw 

nemen om de gewenste schoolontwikkeling vorm te geven. In de afgelopen jaren is de structuur 

gecreëerd waarbinnen de veranderingen worden vormgegeven en zijn we als team vaardiger 

geworden in het vormgeven en aansturen van deze processen. De focus voor de werkgroepen voor 

de komende periode ligt op het tijdig en resultaatgericht betrekken van collega’s zodat 

veranderingen gestaag worden gerealiseerd.  

 

Ouderbijeenkomst voorjaar 2022 
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We ontwikkelen een aanpak voor het systematisch analyseren van het vervolgsucces van onze 

leerlingen. In dialoog met het voortgezet onderwijs zullen we eventuele verbeteringen die 

voortkomen uit de analyse en inpasbaar zijn op onze school doorvoeren in ons onderwijs.  

5  Overige informatie 
 

5.1 Beleid ten aanzien van sponsoring 
 

Optimus volgt het landelijk convenant “Scholen voor primair en voortgezet onderwijs sponsoring 

2020-2022”. Het convenant bevat spelregels over sponsoring op scholen en geeft een uitgebreide 

toelichting op alle spelregels. Sponsoring mag niet schadelijk zijn voor (de ontwikkeling en leefstijl 

van) het kind en er mogen geen namen of logo’s van de sponsor worden gebruikt in digitaal of 

analoog lesmateriaal. Tevens moet worden voldaan aan de privacyregels zoals deze zijn vastgesteld 

in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het privacy document voor scholen. 

 

Bij sponsoring in het onderwijs dient te worden voldaan aan de volgende uitgangspunten: 

• de samenwerking mag de ontwikkeling van kinderen niet schaden; 

• de onderwijsinhoud mag niet worden beïnvloed; 

• het uitvoeren van de kernactiviteiten van de school mag niet afhankelijk van sponsoring worden; 

• alle betrokkenen bij de school moeten op een zorgvuldige manier met sponsoring omgaan; 

• de wettelijke bepalingen rondom sponsoring moeten nageleefd worden; instemming door MR bij 

sponsorovereenkomst en vermelding van beleid in schoolplan; 

• de inspectie ziet toe op de naleving van de wettelijke bepalingen. 

 

5.2 Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) 
 

De AVG hanteert een aantal belangrijke principes: 

• het gebruik van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die rechtmatig, behoorlijk en 

transparant is; 

• het gebruik van die gegevens gebeurt alleen voor een uitdrukkelijk omschreven en 

gerechtvaardigd doel en op een in de AVG genoemde grond; 

• er worden niet meer persoonsgegevens gebruikt en vastgelegd dan strikt noodzakelijk is voor het 

doel waarvoor het wordt verwerkt. 

 

Optimus hanteert op Optimus-niveau een Informatiebeveiliging en Privacy beleid. De interne Privacy 

officer is de intern verantwoordelijke voor dit beleid. Een onafhankelijke externe functionaris 

gegevensbescherming controleert en adviseert jaarlijks de gang van zaken.  
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Bijlage: Instemming schoolplan 2022-2026 
 

 

Namens de MR de Bongerd 

 

Plaats:       Datum:  

 

 

 

 

 

 

 

Naam  

Voorzitter MR de Bongerd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaststelling schoolplan 2022-2026 
 

Schoolbestuur Optimus 

 

Plaats:       Datum:  

  

 

 

 

 

Drs. H.J.Th. van de Ven      

Voorzitter College van Bestuur 

Optimus Primair Onderwijs 

 

 

 


