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Inleiding    
 
Voor u ligt het schoolplan van basisschool de Regenboog. 
Dit schoolplan geeft aan waar de school voor staat en wat de gewenste schoolontwikkeling is voor de 
periode 2022-2026. Door deze schoolontwikkeling in dit schoolplan te beschrijven, willen we 
duidelijkheid scheppen voor het team en de ouders van onze leerlingen en andere geïnteresseerden.  
Het schoolplan 2022-2026 is afgestemd op het koersplan van Optimus ‘Optimus Wereldscholen, 
waar kinderen leren, ontdekken en ontwikkelen’ en de beleidsterreinen die wij relevant vinden voor 
onze schoolontwikkeling. Deze beleidsterreinen vormen de focus voor onze kwaliteitszorg.  
 
Dit schoolplan beschrijft de eisen die het team van de Regenboog stelt aan de kwaliteit van ons 
onderwijs (onze ambities) en de wijze waarop wij voldoen aan de basiskwaliteit waaraan elke school 
moet voldoen. Met dit schoolplan legt de school verantwoording aan u af betreffende de doelen die 
de school nastreeft, de activiteiten die de school ontplooit om die doelen te bereiken en de 
resultaten die de school bereikt.   
In dit schoolplan proberen wij bondig en duidelijk te zijn en daar waar mogelijk te verwijzen naar 
beleidsstukken in plaats van deze op te nemen.  
Elk hoofdstuk begint met het koersplan van Optimus, vervolgens beschrijven wij de huidige situatie 
op onze school (basiskwaliteit) en verwoorden wij onze ambities.  
 
Het schoolplan 2022-2026 is een logisch vervolg op de koers die afgelopen vier schooljaren is ingezet 
op de Regenboog, waarbij we ons richten op continue verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs 
door eigen ambitieuze doelen te stellen voor de leerresultaten en professionalisering van het team.  
Dit om ervoor te zorgen dat onze leerlingen optimaal profiteren van het geboden onderwijs.  
We zijn veel nieuwe wegen ingeslagen en hebben grote stappen gezet in de goede richting. Dat heeft 
de Audit van 16 mei 2022 bevestigd.  
 
“Samen sterk voor kwaliteit en voor ieder kind een gelijke kans” is ons motto.  
Duurzaam werken aan onderwijsverbetering en bestendigen van de basiskwaliteit. Met een positieve 
kijk op de toekomst en reële ambities gaan we die weg voorzetten, versterken en vooral borgen. 
Hogere opbrengsten door alle kinderen, leerkrachten en ouders op aan te krijgen, leren zichtbaar te 
maken, leerbevorderende vragen te stellen en leerbevorderende, effectieve instructie en feedback te 
geven.  
Daarbij liggen de accenten op: 

1) Een stevige basis met focus op taal en rekenen, waarbij iedere leerling het 1F-niveau (100%) 
behaalt en de PRO- uitstroomleerling behaalt dit op geconcretiseerde deelgebieden. En 
streven is dat 65% van onze leerlingen het niveau 2F en 1S behalen.  

2) Een sterk leerkrachtenteam met een verbetercultuur. 
3) Gebruik van ‘evidence informed’ technieken in de klas. 
4) Zo groot mogelijke gelijke kansen voor alle leerlingen. 
5) Gerichte focus: meer van minder. 

Ieder kind gezien en gehoord: dat vinden we belangrijk op de Regenboog. Met een enthousiast team 
vol ideeën en ambities willen we het beste in onze kinderen naar boven halen en de volle breedte 
van hun mogelijkheden en talenten benutten. 
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Vanuit trots met hoge verwachtingen, verlangen vanuit intrinsieke motivatie en eigenaarschap in een 
veilige ontwikkelcultuur willen we werken aan een stevige basis richting toekomst voor onze 
kinderen.  
 
Dit schoolplan is geschreven door de directeur, onderschreven door het schoolteam en heeft de 
instemming van de medezeggenschapsraad van de school.  
 
We zijn trots op dat wat we met z’n allen hebben bereikt en kijken met veel vertrouwen uit naar de 
toekomst. 
Wij laten graag zien waar wij aan werken en gaan graag met u in gesprek over ons onderwijs.  
 
Anja Selten 
Directeur bs. de Regenboog 
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1  Algemene informatie 
 
1.1  Optimus Primair onderwijs 
 
Basisschool de Regenboog, 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.  
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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) 

 
 
 
 
 
 

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 
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1.2  Basisschool de Regenboog 
 
Algemene kenmerken van de school 
 
Identiteit 
Basisschool de Regenboog is een multiculturele school en staat in de wijk de Valuwe in Cuijk. Van 
oorsprong is basisschool de Regenboog een katholieke school. Echter; de wijk waarin onze school 
gevestigd is, is er een met vele culturen. Wij zien dit als een kans. 
De Regenboog is een ontmoetingsplaats voor kinderen en ouders, ongeacht hun nationaliteit of ras, 
ongeacht levensbeschouwelijke opvattingen, geloofs- of levensovertuiging.  
De school geeft daarmee een mooie afspiegeling van de samenleving en heeft normen en waarden 
als ‘veiligheid, verantwoordelijkheid en respect’ hoog in het vaandel staan, evenals structuur en 
ambities.  
 
Het onderwijs en de schoolorganisatie 
De Regenboog biedt een veilige omgeving waar kinderen hun talenten en capaciteiten volop kunnen 
ontplooien. Het kleine aantal leerlingen draagt ertoe bij dat de school een geheel eigen sfeer heeft. 
Deze sfeer is een belangrijk uitgangspunt voor onderwijs passend bij elk kind.  
Op de Regenboog werken we met een leerstofjaarklassensysteem. Dit houdt in dat leerlingen van 
ongeveer dezelfde leeftijd met elkaar één groep vormen en dezelfde leerstof aangeboden krijgen. 
Daarbinnen passen de leerkrachten de wijze aan van instructie en begeleiding aan de behoefte van 
het kind. De leerlingen worden gegroepeerd in leeftijdsjaargroepen voor wat betreft de leerstof, 
maar zitten zo gegroepeerd in (combinatie)groepen dat er optimaal gebruik gemaakt kan worden van 
elkaars sterke kanten. Iedere groep heeft vaste leraren.  
Er zijn kleine klassen met onderwijs op maat (passend ontwikkelingstempo). Daarnaast is er veel 
aandacht voor taalonderwijs (bv. extra taallessen of woordenschatonderwijs). 
Ook is er specialistische begeleiding voor leerlingen met taalspraakproblemen en dyslexie 
(taalexpertiseschool met Kentalis). 
Voor leerlingen die aantoonbaar hoogbegaafd zijn, heeft de Regenboog Leonardo-groepen; fulltime 
hoogbegaafdheidsonderwijs. Kinderen uit de regio kunnen hier terecht voor onderwijs op hun eigen, 
excellente niveau.  
Op de Regenboog geloven we in de driehoek school – ouders – kind. Leren gaat beter als school en 
ouders samenwerken. En dus betrekken wij u graag bij onze school.  Er is een intensieve 
samenwerking met leerlingen, ouders en leerkrachten. De leerkrachten gaan op huisbezoek. Dat 
geeft hen een beeld van de achtergrond van leerlingen en helpt om een goed contact met ouders op 
te bouwen. 
In het gebouw is een VVE-peuterspeelzaal van kinderopvang Spring gehuisvest. Het samenwerken 
met de VVE-peuterspeelzaal vinden wij in het kader van onder andere de doorgaande leerlijnen, 
afname en registratie van toetsen en warme overdracht van peuters naar kleuters van groot belang. 
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De Regenboog is in het bezit van het Brabants verkeersveiligheidslabel en het vignet van De Gezonde 
school. Dit betekent dat er op de Regenboog structureel aandacht is in alle groepen voor 
verkeersveiligheid en (fysieke en sociale) gezondheid. 
 
Specifieke kenmerken van onze school  

•  Ieder kind gezien en gehoord: basis voor het onderwijs vormt de onderwijsbehoefte van 
ieder kind. 

•  Leren leven, leren leren & leren denken: in reguliere groepen én in fulltime 
hoogbegaafdheidsonderwijs (groep 3 t/m 8). 

 Alles draait om taal 
▪ Goed taalonderwijs vormt de basis. 
▪ Veel aandacht voor taalonderwijs (bv. extra taallessen of woordenschatonderwijs). 
▪ Specialistische begeleiding voor leerlingen met taalspraakproblemen en dyslexie. 

(taalexpertiseschool met Kentalis) 
Werkconcept Critical Skills 
▪ Bouwen aan een leergemeenschap waarin leerlingen worden uitgedaagd om te leren 

en vaardigheden te ontwikkelen. 
▪ Persoonlijk leren, ontwikkelen en onderwijs. 
▪ Het unieke van het individu, de verbondenheid met de ander en samenleving. 
▪ Verwachtingen worden uitgesproken in concreet waarneembaar gedrag. 

Positive Behavior Support (PBS)  
▪ Werken aan positieve, sociale schoolomgeving en een veilig onderwijsklimaat. 
▪ Helder welk gedrag wordt verwacht, gewenst gedrag bevorderen en ongewenst 

gedrag ontmoedigen. 
 
Samenstelling team  
De school kent de functies: leerkrachten, intern begeleider, onderwijs ondersteunend personeel en 
directeur. De leerkrachten hebben naast het werk in de groep specifieke taken als ICT-er, interne 
didactisch beeldcoach, cultuurcoördinator, rekenspecialist, taalspecialist en leescoördinator. Er is 
tevens een conciërge en administratief medewerker aanwezig.  
Daarnaast is er een ambulant medewerker, leraarondersteuner en logopedist vanuit Kentalis 
werkzaam op onze school. De school beschikt binnen bovenstaand team over 2 HB-specialisten en 2 
vertrouwens-/schoolcontactpersonen. Daarnaast beschikt de school over een leerlingenraad, een 
ouderraad, ouderkamerwerkgroep, ouderklankbordgroep Leonardo en een medezeggenschapsraad.  
 
Samenwerkingsverband 
Sinds 1 augustus 2014 zijn alle scholen verplicht elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Scholen 
en schoolbesturen werken met elkaar samen om dat goed te organiseren. Dat doen ze in regio’s in 
zogenaamde samenwerkingsverbanden. Wij horen bij het Samenwerkingsverband Stromenland 
2507. Samen met de netwerkondersteuner van Stromenland zorgen we voor een goede 
basisondersteuning op school en deskundige inzet als dit nodig is voor een kind of groep. 
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Opbrengstgericht passend onderwijs 
Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs in werking getreden. Alle scholen die behoren tot 
het Samenwerkingsverband Stromenland moeten er samen voor zorgen dat elk kind recht heeft op 
goed onderwijs, liefst op een reguliere school.  
Als een kind meer ondersteuning nodig heeft, dan kan er (tijdelijk) extra begeleiding op school, hulp 
van een deskundige of preventieve zorg aangevraagd worden. 
Op de Regenboog betekent dit, dat kinderen die specifieke zorg nodig hebben, zoveel mogelijk 
binnen de groep begeleid worden door de eigen leerkracht, onderwijsassistent of ambulante 
begeleiders. Voor deze kinderen wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld dat met ouders 
besproken wordt. Als blijkt dat deze hulp onvoldoende resultaat oplevert, zetten we vervolgstappen. 
Denk hierbij aan overleg met een externe deskundige of een onderzoek. Uit een onderzoek kan 
blijken dat het kind met aanpassingen op de Regenboog kan blijven of dat een andere plek beter 
passend is. Deze weg lopen we samen met ouders. Uitgangspunt is altijd: heeft de Regenboog de 
mogelijkheden om het ontwikkelingsproces van het kind voldoende te kunnen ondersteunen?  
 
We streven naar opbrengsten die op grond van de leerlingpopulatie verwacht mag worden op het 
gebied van taal, rekenen en de sociaal-emotionele ontwikkeling. We achten het van belang dat de 
leerlingen presteren naar hun mogelijkheden, en dat ze opbrengsten realiseren die leiden tot 
passend (en succesvol) vervolgonderwijs. Op onze school werken we resultaatgericht: we beschikken 
over normen voor de eindtoets, de tussentoetsen en de sociale resultaten. Jaarlijks ontwerpen we 
een overzicht van normen en toetsuitslagen. Op basis van een analyse stellen we interventies vast.  
 
We streven ernaar, dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien.  
Omdat we te maken hebben met verschillen, moet het onderwijsleerproces zo ingericht worden, dat 
dit ook mogelijk is. Onze leerkrachten zorgen ervoor, dat ze hun leerlingen goed kennen en ze volgen 
hun ontwikkeling nauwkeurig met behulp van Cito in beeld en Parnassys (cognitieve ontwikkeling) en 
het LVS voor sociale emotionele ontwikkeling. Omdat we opbrengstgericht werken vergelijken we de 
uitkomsten van toetsen met onze doelen (normen/verwachtingen). Waar nodig stellen we het 
lesgeven of het aanbod bij, en waar nodig geven we de leerlingen extra ondersteuning.  
De Regenboog is erop gericht dat ieder kind leert en dat ieder kind voldoende groei laat zien. We 
leggen de lat hoog voor zoveel mogelijk leerlingen. We gaan uit van wat maximaal haalbaar is en niet 
van wat minimaal moet. Op de Regenboog wordt gewerkt met onderwijsplannen volgens de 
uitgangspunten van groepsplanloos werken van Opbrengstgericht Passend Onderwijs (Gijzen & Van 
Hasselt, 2016). Een onderwijsplan is een schoolspecifieke, bondige beschrijving van een passend 
onderwijsaanbod, gericht op het bereiken van de schoolambities, aan alle leerlingen van de school. 
Wanneer de grenzen van ontwikkeling in zicht komen, kan de school extra ondersteuning bieden. 
In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat beschreven welke mogelijkheden, basisondersteuning 
en welke extra ondersteuning de school, Optimus en het samenwerkingsverband kunnen bieden. Dit 
SOP wordt een keer per vier jaar geactualiseerd.  
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Wie is de school  
 
Kenmerken leerlingpopulatie 
De school is een afspiegeling van de maatschappij en vervult een functie in de wijk. De meeste 
leerlingen die de Regenboog bezoeken wonen met één of beide ouders in de wijk ‘de Valuwe’, in de 
nabijheid van de school. 
De Regenboog verzorgt onderwijs aan 132 leerlingen (01-10-2022) met uiteenlopende 
onderwijsbehoeften. Ongeveer 19% van de leerlingen bezoekt het Leonardo 2.0 onderwijs. 
Er is sprake van een diversiteit in thuissituaties. Er zijn grote verschillen in: opleidingsniveau van 
ouders, mate van intellectuele stimulansen, verwachtingen van ouders over presteren kinderen op 
school. De leerlingen die de Regenboog bezoeken krijgen thuis relatief weinig educatieve prikkels. In 
sociaal en didactisch opzicht komen veel leerlingen onder het niveau binnen dat passend is bij hun 
leeftijd. De laatste jaren is er een sterke toename van ouders die kenmerken van 
opvoedingsverlegenheid of financiële problemen vertonen. Daarom staan normen en waarden als 
‘veiligheid, verantwoordelijkheid en respect’ hoog in het vaandel. PBS (Positive Behavior Support) 
helpt de school een veilig onderwijs- en leerklimaat te realiseren voor alle leerlingen.  
Op de Regenboog heeft 45% van de kinderen een niet-westerse achtergrond. De schoolweging is 
34,28 (landelijk gemiddelde = 29, landelijke spreiding van 20-40). De spreiding op de Regenboog is 
groot (8). Er gaan op dit moment weinig kinderen naar de kinderopvang en VSO/BSO, ongeveer 50% 
maakt gebruik van de gratis Regenboogkansclub, een aanbod op het gebied van kunst , cultuur en 
muziek. 
Veel kinderen (75%) van de Regenboog ontvangt op één of meerdere gebieden ondersteuning/ 
begeleiding op maat denk aan bv. arrangement Stromenland, NT-2 begeleiding ,hoogbegaafdheids-
onderwijs, OPP, fysiotherapie, logopedie, Kentalis, sociale vaardigheidstraining. 
Kijken we naar het hoge aantal leerlingen met arrangementenondersteuning op onze school dan 
kunnen we stellen dat de leerlingpopulatie waar we mee te maken hebben, specifieke zorg behoeft. 
Er is een sterke focus op taal en rekenen. Gelijke kansen bieden voor onze kinderen vraagt om extra 
inspanning op breed gebied. 
Voor de toekomst en in het kader van kansengelijkheid is goed onderwijs enorm belangrijk voor onze 
doelgroep. We kunnen als school met de goede interventies compenseren wat onze kinderen soms 
thuis tekortkomen (Bergh, Denessen, & Volman, Werk maken van gelijke kansen, 2020). 
Veel van onze kinderen zijn sterk van school afhankelijk. Een deel van onze ouders kan hun kinderen 
niet helpen of komt niet veel verder dan hun directe omgeving. Dat is uit de lockdowns duidelijk naar 
boven gekomen. Daarom hebben wij als school de ambitie om onze kinderen te ondersteunen om 
hen zo een zo goed mogelijke schoolloopbaan voor de toekomst te geven. 
De school als oefenplaats voor de maatschappij.  
 
Wanneer we rekenschap nemen van de voorafgaande beschrijving leerlingpopulatie, betekent dit het 
volgende voor ons onderwijs:  

•  inzetten op verbreden van de horizon en belevingswereld van de kinderen vergroten;  
•  een goede zorgstructuur in de school en de aansluiting met zorgpartners behouden;  
•  leerkrachten dienen veel kennis van zaken te hebben, professionaliseren;  
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•  veel routines, structuur en duidelijkheid m.b.t. tot het onderwijs, de organisatie en 
communicatie;  

•  educatief ouderpartnerschap vergroten bij dat wat er op school gebeurt en hoe ouders hun 
kinderen hierbij kunnen ondersteunen d.m.v. verlengde schooldag en huiswerkbegeleiding; 

•  inzetten op mogelijkheden die het instroomniveau van taal, sociaal emotionele ontwikkeling 
en zelfredzaamheid zouden kunnen verhogen en versterken samenwerking met 
voorschoolse- en  andere instanties in het kader van kansengelijkheid; 

•  het inzetten van gerichte interventies om gelijke kansen te bevorderen en achterstanden bij 
leerlingen weg te werken; 

•  werken vanuit een doorgaande lijn voor kinderen van 0 tot 12 jaar door het aanbod van de 
Regenboog duurzaam te verbreden met kinderopvang (0-4 jaar), buitenschoolse opvang 
(BSO) en passende zorg met een beschikbaar aanbod voor alle kinderen. 

 
De kenmerken van de leerlingen en de consequenties daarvan voor onze organisatie en ons 
onderwijs hebben we uitgebreid beschreven in het document: Kenmerken van de leerlingpopulatie. 
Dit document is op te vragen bij de directeur. 
 
Waar staat de school voor 
 
De kansen in het leven van onze kinderen zo groot mogelijk maken: dáár gaat het op de Regenboog 
om. Dat begint met veiligheid en vertrouwen. Elk kind wil zich immers gezien en gehoord voelen. Als 
je je veilig voelt, kom je tot leren. Cognitieve vaardigheden vormen de basis. Denk aan taal en 
rekenen. Maar leren doe je niet alleen met je hoofd, óók met je handen en je hart. Daarom gaan we 
na schooltijd graag aan de slag met sport, cultuur, techniek, wetenschap of natuur. We noemen dat 
‘de Regenboogkans-club’. Zodat je talenten de kans krijgen om zich te laten zien.   
 
Op de Regenboog leren en leven we samen. Tegelijkertijd zijn we allemaal anders. Gelukkig maar. 
We zijn een kleurrijke club en houden van de verschillen. Als juffen en meesters leren we je om daar 
respectvol mee om te gaan. In alle rust en in kleine groepen geven we je feedback. Op een positieve 
manier. We benadrukken wat ‘de bedoeling’ is en wat er al goed gaat. Die positieve benadering ga je 
vanzelf overnemen. Je leert dus niet alleen van de leerkracht, maar ook van elkaar. Kunnen 
samenleven en -werken met mensen die anders zijn dan jijzelf, is een hele grote kracht. 
Op deze manier ontwikkel je jezelf en groeit je zelfvertrouwen. Je voelt je steeds meer de baas over 
je eigen ontwikkeling. Je durft verantwoordelijkheid te nemen en die kun je steeds beter aan. 
En zo groei jij niet alleen, maar ook de kansen in je leven.  
De Regenboog staat voor kansengelijkheid, kansen voor ieder kind, Die kansen worden versterkt 
door veel aandacht te besteden aan taalontwikkeling, verbinding leggen met de situatie thuis, 
structuur bieden en sterk leerkrachtgedrag. Essenties liggen in leren weten, leren doen, leren zijn en 
leren samenleven. 
 
 
 



12 
 
 
 
 

 

 
De missie van de school 
De missie van de Regenboog luidt:   
 
“Ieder kind gezien en gehoord” 
 
Wij hebben onze missie geformuleerd op basis van de volgende kernwaarden: 

•  Veiligheid 
Een fijne, prettige omgeving, waar mensen elkaar respectvol benaderen en waarin iedereen 
kans krijgt zichzelf optimaal te ontwikkelen. 

•  Respect 
Waardering voor een ieder vanwege zijn kwaliteiten, prestaties of vaardigheden. 

•  Verantwoordelijkheid 
Instaan voor het eigen handelen en verantwoordelijk zijn voor het eigen leerproces. 

•  Structuur 
Een duidelijke, transparante organisatie met heldere en vastgestelde afspraken. 

•  Ambitie 
Het gaan voor het maximaal haalbare. 
 

De visie van de school 
Een basisschool moet dichtbij zijn en dichtbij voelen. Bij de Regenboog is dat zo. We hebben oog voor 
het kind met al zijn talenten en kwaliteiten. Op de Regenboog kan en mag het kind zichzelf zijn. Wij 
zorgen ervoor dat er steeds opnieuw iets te leren en ontdekken valt. Kinderen kunnen zich optimaal 
ontwikkelen en worden gestimuleerd tot betrokkenheid en eigenaarschap. 
Op de Regenboog leren en spelen kinderen van alle nationaliteiten. Hun capaciteiten en 
mogelijkheden zijn zeer divers. Dat geeft een levendige en dynamische omgeving.  
Onze hoogbegaafde leerlingen komen tot hun recht in de Leonardo-groepen. Daar krijgen ze de 
uitdaging die ze nodig hebben en de ruimte om zichzelf te zijn. Maar de meeste kinderen volgen 
regulier onderwijs. In kleine klassen krijgen zij onderwijs op maat, met extra ondersteuning als dat 
nodig is, zoals extra taallessen of extra woordenschatonderwijs en naschoolse begeleiding. Het liefst 
doen we dat in samenwerking met thuis.  
Het team van de Regenboog zorgt dat een kind kan genieten van een fijne, onbezorgde schooltijd. 
Enthousiast voeren we de nieuwste inzichten over leren in. We werken samen met onze 
leerkrachten, leerlingen en ouders aan het onderwijs van morgen. Modern onderwijs vinden we 
belangrijk, net als de deskundigheid om leerlingen goed te begeleiden.  
We gaan met leerlingen in gesprek over hun doelen die gericht zijn op cognitieve én op sociaal-
emotionele kennis en vaardigheden. Leerlingen worden gestimuleerd om in hun leerproces een 
actieve rol te spelen, samen te werken met medeleerlingen, medeverantwoordelijk te zijn binnen de 
mogelijkheden van hun ontwikkeling en eigenaarschap te ontwikkelen. 
De vraag is telkens: hoe maken we zichtbaar wat we willen bereiken, hoe kunnen we continu 
verbeteren? Om de ontwikkeling te behouden en door te ontwikkelen, bespreken we samen met 
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ouders hoe we dat met hun kinderen het beste en vanuit betrokkenheid kunnen doen. Zo geven we 
invulling aan educatief partnerschap. 
Deze visie is het beeld van onze school dat we met zijn allen willen creëren. Deze visie is leidend voor 
de richting die we inslaan en wat er nodig is om dit in kleine stappen vorm te geven. Onze visie zorgt 
ervoor, dat we streven naar gezamenlijke doelen en dat de betrokkenheid van alle medewerkers, 
ouders en leerlingen aanwezig is. Onze visie is niet statisch. We willen ons samen regelmatig 
afvragen wat nieuwe ontwikkelingen zijn, wat leerlingen, ouders en de maatschappij van ons vragen 
en zo stellen we die visie voortdurend bij. (Zie bijlage 1 Mindmap visie Regenboog.) 
 
School met ambitie  
De Regenboog is een school met ambitie. Onze ambities zijn groot en we streven naar kwaliteit. Onze 
ambitie is om het lerend vermogen van leerlingen verder te versterken en onszelf uit te dagen de 
grenzen te verleggen. Dit betekent dat we passende verwachtingen hebben, wat wil zeggen dat alle 
leerlingen gelijke kansen verdienen om succesvol te zijn. Dit vraagt om een sterk geloof van ons 
leerkrachten in de potentie tot leren dat in elk kind aanwezig is.  
Effectief omgaan met verschillen draait dan ook niet om verlagen van doelen, maar om het realiseren 
van kwalitatief goede instructie en hoogwaardige feedback voor álle leerlingen ongeacht hun sociaal, 
economische achtergrond.  
Met een enthousiast en deskundig team bouwen we aan de school, het onderwijs, de resultaten, de 
toekomst van onze kinderen. Door te reflecteren op ons handelen, onderzoeken we ons eigen 
onderwijs, leren we en komen we tot verandering en ontwikkeling van ons onderwijs. 
Voortdurend gericht zijn op verbetering maakt dat we voor de leerlingen een inspirerende omgeving 
neerzetten die uitdagend en toekomstgericht is. 
 
We gaan daarbij uit van de volgende uitgangspunten: 
Bouwen aan een leergemeenschap 
Voor ons biedt het Werkconcept Critical Skills (WCS) alles wat we nodig hebben om onze doelen te 
realiseren. Het werkconcept gaat over persoonlijk leren, ontwikkelen en onderwijs. Over het unieke 
van het individu en de verbondenheid met de ander en de samenleving. WCS combineert alle 
benodigde vaardigheden en eigenschappen met gedrag en kennis die er in de 21e eeuw toe doen. 
Het voorziet ons van de tools en werkprocedures om onze leerlingen te coachen in hun ontwikkeling 
en hen gericht voor te bereiden op de volgende stap in hun ontwikkeling. Met WCS bouwen wij op 
onze school aan een leergemeenschap in een veilige omgeving waar kinderen hun talenten en 
capaciteiten kunnen ontplooien. Samen met onze leerkrachten, leerlingen en ouders werken we aan 
het onderwijs van morgen. 
  
Oog voor uw kind  
Op de Regenboog hebben we oog voor de talenten en het ontwikkelingstempo van ieder kind.  
Eerst zorgen we voor een passend onderwijsaanbod voor de schoolpopulatie, dan een passend 
aanbod voor de groep en, indien nodig, nog een finetunen op een enkele leerling. We kijken van 
school naar groep naar leerling en stemmen daar ons onderwijs op af. 
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Kinderen die meer aankunnen dagen we extra uit. En kinderen die extra ondersteuning nodig 
hebben, krijgen dat. We steken bijvoorbeeld veel energie in taalonderwijs, en hebben specialistische 
begeleiding voor leerlingen met dyslexie en taalspraakproblemen. We hebben een 
taalexpertisevoorziening van Kentalis in huis. Voor leerlingen die aantoonbaar hoogbegaafd zijn, 
heeft de Regenboog Leonardo-groepen. Deze kinderen krijgen onderwijs op hun eigen, excellente 
niveau. Voor een uitgebreide omschrijving zie beleidsplan Leonardo 2.0 op te vragen bij de directeur. 
 
Leren voor later  
Onderwijs is niet meer en niet minder dan kinderen voorbereiden op de toekomst. Zodat ze op eigen 
benen kunnen staan en weten dat ze hun talenten benutten. De kennis en vaardigheden die uw kind 
later nodig heeft, daar werken we aan. Taal, lezen en rekenen blijven de basis, maar digitale en 
sociale vaardigheden zijn net zo belangrijk. Door te werken vanuit kinddoelen en portfolio hebben 
onze leerlingen wanneer zij naar het vervolgonderwijs gaan, een onderzoekende houding, weten ze 
wat ze kunnen en wat ze willen. En hebben ze het vertrouwen hoe ze dit kunnen bereiken. 
Dit wordt vormgegeven vanuit het werkconcept Critical Skills.  
Daarbij gaan we uit van de volgende essenties: Iedereen (h)erkent elkaar als persoon. Je laat zien wie 
je bent, wat je kent en wat je kunt. De school stelt diepgang boven oppervlakkigheid. Minder is meer. 
Ouders zijn bij de hele school betrokken. Samenwerken voor en met de maatschappij; op basis van 
democratie en gelijkwaardigheid. 
 
Samen leren, samen spelen 
Spelen, leren en werken: dat doen we samen op de Regenboog. Daarom hebben we regels die 
leerlingen houvast en zekerheid geven. Respect voor elkaar, elkaars spullen, elkaars cultuur, 
achtergrond en de schoolomgeving horen erbij. Via de internationale standaarden van Positive 
Behavior Support (PBS) werken we doelgericht aan een positieve, sociale schoolomgeving. Het 
resultaat is een vriendelijke, warme sfeer waarin elk kind zich kan ontwikkelen en stappen kan 
zetten. 
Als team en schoolleiding willen we een lerende organisatie zijn waarbij we uitgaan van een visie die 
ons als team op koers houdt. Onze lerende organisatie heeft de blik naar buiten gericht, waardoor 
wij ontwikkelingen in de maatschappij en omgeving weten te verbinden met de koers die we samen 
hebben uitgestippeld. Op onze school heerst een open lerende cultuur waarin fouten gemaakt 
mogen worden, waarin teamleden de ruimte krijgen voor de professionele dialoog en in staat zijn 
feedback te geven en te ontvangen. Het samen leren van en met elkaar is ons uitgangspunt.   
 
Onze beloftes 

•  We bieden ieder kind gelijke kansen om te groeien. 
•  We bieden leerlingen een breed fundament. 
•  We tillen het basisniveau omhoog. 
•  We blijven samen in ontwikkeling. 
•  We zijn bewust van kwaliteit en sturen daar gericht op. 
•  We bieden onderwijs vanuit hoge verwachtingen. 
•  We werken actief aan metacognitieve vaardigheden. 
•  We combineren het leren op school met leren buitenschools.  
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Kernopgave van de Regenboog 
 
Trends en ontwikkelingen 
In een complexe en snelle wereld is het zaak om de focus te houden op wat er voor leerlingen 
werkelijk toe doet. Onderwijspedagoog Gert Biesta (Biesta, 2018) stelt dat onderwijs drie doelen 
dient: kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. Onze school heeft als taak om op deze drie 
domeinen de ontwikkeling van leerlingen te versterken. Dat betekent dat naast kennis en 
vaardigheden, het onderwijs zich meer richt op een bredere ontwikkeling van leerlingen. 
Veranderingen in de maatschappij (de groeiende kansen op ongelijkheid, laaggeletterdheid, 
toenemende polarisatie en individualisering, vluchtelingen, gezonde veilige school) zorgen ervoor dat 
een verandering in aanpak nodig is om leerlingen niet alleen voor te bereiden om te kunnen werken 
in een kenniseconomie, maar zeker te kunnen leven in een kennissamenleving.  
Dat betekent voor onze school andere inhouden, waarbij de nadruk meer ligt op persoonsvorming en 
burgerschap, conceptuele kennis (en minder op feitenkennis), vaardigheden en skills ten aanzien van 
samenwerken, probleemoplossend vermogen en levenslang leren. Wanneer leerlingen daarover niet 
beschikken werkt dat een achterstandspositie in de hand.  
 
Om goed te functioneren in de maatschappij is kwalitatief goed onderwijs voor leerlingen belangrijk 
om kansongelijkheid te voorkomen. (Ros, Lieskamp, & Heldens, 2017) Voor de toekomst van de 
leerlingen is kwalitatief goed en veelzijdig onderwijs dus belangrijk. Het onderwijs is dus meer gericht 
op het versterken van de basisvaardigheden en essentiële kennis vergroting van de belevingswereld 
van leerlingen om gelijkwaardig te kunnen functioneren in de maatschappij. 
 
De volgende ontwikkelingen en trends vragen ook om een andere inrichting van het onderwijs: 

•  Een inclusieve samenleving vraagt om een ontwikkeling richting inclusiever onderwijs. 
•  Een rijke schooldag als onderdeel van een brede aanpak ter bestrijding van armoede in 

kwetsbare wijken. (Paper Platform Kindcentra) 
•  Een tekort aan professionals in onderwijs en opvang en aandacht voor vitaliteit. 
•  Duurzaamheid: kinderen voorbereiden op een gezonde toekomst in balans met natuurlijke 

omgeving. 
•  Sociaal cultureel: toenemende kansenongelijkheid. 
•  Technologie: invloed op het leven van nu, het onderwijs en banen van de toekomst. 
•  Koersplan Optimus (2022-2026). 
•  Ondersteuningsplan SWV Stromenland (2021-2025). 
•  REA Land van Cuijk (2022). 
•  Integraal Huisvestingsplan gemeente Land van Cuijk (2022): geen discussie over ‘extra m2’, 

prognose Regenboog iets groeiend. 
 
Trends in relatie tot de kernopgave van de school 
Bovenstaande trends zijn de komende jaren bepalend voor de school. Dat betekent een andere 
manier van leren voor de leerlingen op basisschool de Regenboog. De leerlingen worden toegerust 
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om zich staande te kunnen houden in de kenniseconomie en kennissamenleving, zodat zij indien 
nodig het geheel van kennis, vaardigheden en vorming kunnen gebruiken.  
Unesco benoemt de vier pijlers voor het onderwijs: leren weten, leren doen, leren zijn en leren 
samenleven”  (Ros, Lieskamp, & Heldens, 2017, p. 43). 
 
Op basisschool de Regenboog is de ambitie dat er recht gedaan wordt aan iedere leerling in zijn eigen 
sociale context en dat de leerlingen toegerust worden voor de toekomstige samenleving. Belangrijke 
pijlers en voorwaarden voor het leren in de 21e eeuw zijn intrinsieke motivatie, eigenaarschap, 
zelfsturing, betekenisvol leren en het samenwerken in een professionele leergemeenschap (Ros, 
Lieskamp, & Heldens, 2017). 
 
Daarnaast ligt er een opdracht vanuit het bestuur voor de Regenboog. “Het verder verbeteren van de 
onderwijskwaliteit van basisschool de Regenboog en de doorontwikkeling van het in de school 
aanwezige professioneel potentieel. Daarbij is de koers van de school gericht op de realisatie van 
goede opbrengsten en hoge, reële  verwachtingen. Goed onderwijs kan alleen gegeven worden als 
de maatschappelijke omgeving en de ouders samen met de school hun focus hebben op de 
ontwikkelkansen voor kinderen. Een ketengerichte benadering is derhalve noodzakelijk” (Specifieke 
opdracht basisschool de Regenboog te Cuijk, College van Bestuur Optimus april 2019). 
 
Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen en trends, opdracht van het bestuur, de 
leerlingpopulatie, kansengelijkheid, het Koersplan Optimus, maar vooral wat is goed voor de 
toekomst van onze kinderen, van nu en van de toekomst, komen we tot het ontwikkelen tot 
Wereldschool Cuijk en van daaruit door ontwikkelen tot de Brede Talentenschool Cuijk. 
Een wijkvoorziening waarin onderwijs, kinderopvang en zorg nauw samenwerken en een werkplaats 
bieden waar je die kindontwikkeling vormgeeft. Handelend vanuit één pedagogische visie, en het 
liefst met een dagindeling waarin het schoolse leren en talentontwikkeling elkaar afwisselen met een 
rijke schooldag. Wij vinden namelijk dat kinderen met dezelfde talenten recht hebben op gelijke 
kansen. Ieder kind moet zich volledig kunnen ontwikkelen. Zijn of haar achtergrond, het 
opleidingsniveau van ouders of hun financiële situatie mag geen invloed hebben op de school-
prestaties van een kind. We werken samen met partners aan het verbeteren van kansengelijkheid 
met aandacht voor thuis, school en leefomgeving. Zo willen we optimale kansen bieden aan alle 
leerlingen, zowel regulier als Leonardo. 
School en partners (o.a. gemeente Land van Cuijk) voelen zich samen verantwoordelijk voor 
de realisatie van de Rijke Schooldag. Er is een inspirerende omgeving met naast basisvaardigheden 
(lezen, taal, rekenen) persoonlijke vorming en burgerschapsvorming als rode draad.  
 
Hieronder wordt beschreven hoe we dit vorm (gaan) geven. 

•  Wijk Speel- en Leercentrum. 
•   Rijke leer- en ontwikkeldag voor alle kinderen van 0 – 12 jaar. 
•   Kinderopvang voor 0 - 12 jaar, voorschool, VVE, peuterspeelzaal, 

doorgaande lijn. 
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•   Onderwijs van hoog niveau, ruimte voor ieders talent, breed scala aan sport- en 
cultuuractiviteiten, extra aanbod bv. op gebied van taal – sociale vaardigheden – 
studiebegeleiding. Programma voor denkers en doeners. 

•   Duurzaam ontwikkelaanbod na school/verlengde schooldag: één pedagogische visie 
(‘BSO’ ook voor kinderen van niet-werkende ouders). 

•   Deskundige en betrokken professionals, met zoveel mogelijk inzet van talenten van 
leerkrachten, vakleerkrachten, etc. 

•   48 weken per jaar open, van 7.00u  tot 19.00u (bv. ook gebruik maken van 
maaltijd/samen koken, huiswerk maken, training). 

•   Partnerschap met ouders:  
o Ondersteuning voor ouders bij opvoeden en opgroeien van hun kinderen. 
o Ouders zetten hun talenten, beroep, kennis en culturele achtergrond in binnen 

school. 
o Servicepunt om ‘papierzaken’ te regelen. 

•   Passende leer- en ontwikkelomgeving (binnen en buiten). 
 
Met een doorontwikkeling naar de brede Talentenschool Cuijk. Dit is een variant op de Wereldschool 
maar dan met: 

•  Vier dagen onderwijs van hoog niveau en 1 dag per week ingericht met een 
breed  talentenaanbod. 

•  Een breed talentenaanbod passend bij de verschillende leeftijden. 
•  Brede talentontwikkeling op gebieden als bv.: sport, muziek, kunst, crea, 

taal, Engels, ontwerpen & techniek, natuur/omgeving, sociale 
vaardigheden, ICT, andere culturen, communicatie, burgerschap, voeding. 

•  Talentenaanbod: op eigen school, andere scholen bv. VO/ ROC, 
beroepenwereld, etc. 

•  Talentenaanbod wordt vorm gegeven vanuit één visie en doorgaande lijn 
met partners uit opvang, cultuur, sport, etc.  
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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). 
 

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. 
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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 Regenboog 
 
Basiskwaliteit 
Onze school levert basiskwaliteit gelet op het toezichtkader van de inspectie. De basiskwaliteit meten 
wij 1 x per drie jaar m.b.v. de interne audit. Deze vormt voor de school een objectieve externe blik, 
die we gebruiken om te toetsen of ons beeld van de kwaliteit ook door buitenstaanders herkend 
wordt. De audit brengt de kwaliteit in beeld op basis van het inspectiekader en maakt een 
vergelijking mogelijk met het eigen kwaliteitsbeeld van de school. Voor de school staat deze audit in 
het perspectief van kwaliteitsontwikkeling. Op basis van de meting stellen we actiepunten vast die 
we verwerken in onze jaarplannen, jaarontwikkelplannen en onderwijsplannen. Deze zijn opgesteld 
volgens de PDCA-cyclus en worden een keer per jaar geëvalueerd. Middels de methodiek van data-
duiden-doelen-doen worden leerresultaten geanalyseerd, acties uitgezet en geëvalueerd.  
 
De wet geeft aan welke onderdelen van belang zijn om te voldoen aan de basiskwaliteit.  
Dit hoofdstuk beschrijft het onderwijsaanbod van de school (OP11), het zicht op de ontwikkeling van 
leerlingen (OP2), Pedagogisch- didactisch handelen (OP3), Onderwijstijd(OP4), Afsluiting (OP6), 
Resultaten OR1, Sociale en maatschappelijke competenties OR2. 
 
OP1 Onderwijsaanbod 
Het onderwijs van de Regenboog is eigentijds en gericht op de cognitieve, sociale en brede 
ontwikkeling van de leerlingen. De school heeft een breed palet aan leerlingen. De leerlingpopulatie 
vraagt om een aangepast aanbod: meer aandacht voor de basisvakken. Daartoe bieden we een 
passend aanbod aan dat dekkend is voor de referentieniveaus taal en rekenen. De school gebruikt 
methodes en middelen die zijn afgestemd op de populatie zowel regulier als Leonardo. We werken 
daarvoor met een dekkend aanbod via verschillende lesmethodes van groep 1 t/m 8.  

 
1 Deze letter-cijfercombinatie verwijst naar de standaarden van de onderwijsinspectie. 



20 
 
 
 
 

 

We maken gebruik van eigentijdse methodes die aansluiten bij onze visie op onderwijs. 
Voor groep 1-2 gebruiken we de geïntegreerde methode Kleuterplein, Logo 3000, beginnende 
geletterdheid en gecijferdheid van CPS. Veilig Leren Lezen en Semson voor rekenen in groep 3. 
Voor de vakken taal, rekenen en lezen volgen we de doorgaande lijn van de methodes en SLO via 
Snappet, waarbij we expliciet en structureel aandacht besteden aan het bereiken van de cruciale 
leerdoelen, de vaardigheden die kinderen moeten beheersen voordat ze een volgende stap in hun 
onderwijsleerproces kunnen maken. Dit betekent dat we beredeneerde keuzes maken uit het 
aanbod van de methode, passend bij onze leerlingpopulatie.  
Engels wordt structureel gegeven in groep 7 en 8 en Leonardo groep 3-8.  
Beheersing van de Engelse taal vinden we van belang, omdat kennis van deze taal steeds belangrijker 
wordt door de toenemende internationalisering, de groeiende mobiliteit en het veelvuldige gebruik 
van nieuwe media. 
De zaakvakken, kunst en cultuur, wetenschap en techniek en creatieve vakken worden op een 
geïntegreerde manier, niet per vak, aangeboden. De uitgebreide vakken, methodes en toetsen die 
we gebruiken hebben we opgenomen in de schoolgids. 
Methodes worden regelmatig geëvalueerd en waar nodig aangepast of bijgesteld. Ons aanbod is 
evenwichtig verdeeld over de leerjaren en bereidt hen voor op het vervolgonderwijs. Het mondelinge 
taalgebruik en de woordenschatontwikkeling krijgen naast het begrijpend lezen/luisteren veel 
aandacht. Zo is er ook aandacht voor de bieb op school (BOS), is er structureel overleg met 
voorschoolse opvang om een doorgaande lijn in het aanbod te brengen en is er een samenwerking 
met het samenwerkingsverband Stromenland op het gebied van de talige, cognitieve ontwikkeling 
van leerlingen  (NT1 en NT2). 
 
Het onderwijsaanbod voor de basisvakken taal en rekenen is zorgvuldig opgebouwd en wordt 
gewaarborgd doordat de doorlopende leerlijnen zijn vastgelegd in onze onderwijsplannen en 
interventieplannen. Door gebruik te maken van actuele methodes en het toepassen van goede 
vakdidactiek streven we eind groep 8 naar een maximale beheersing (100%) van het referentieniveau 
1F voor taal en rekenen en een minimale beheersing (65%) van referentieniveau 1S/2F .  
We maken vroegtijdig inzichtelijk of leerlingen op de juiste koers zitten, zodat we hiaten aan kunnen 
pakken. Wanneer een leerling een referentieniveau mogelijk niet behaalt, wordt dit vroegtijdig 
gesignaleerd en besproken met de ouders. 
 
Taal 
Het vakgebied Nederlandse taal krijgt –op basis van onze leerlingenpopulatie- veel aandacht in ons 
curriculum. De leerkrachten besteden meer tijd aan taal- en woordenschatonderwijs dan de 
gemiddelde school. We leren de kinderen taal om goed met anderen om te kunnen gaan en om 
effectief te kunnen communiceren. Om de wereld om je heen goed te kunnen begrijpen is het nodig 
om de taal adequaat te leren gebruiken. Ook bij veel andere vakken heb je taal nodig. Het is 
belangrijk dat kinderen snel goed kunnen lezen, omdat ze daardoor de informatie bij de andere 
vakken sneller kunnen begrijpen en gebruiken. In ons beleidsplan taal, protocol Dyslexiebeleid en 
onderwijsplan woordenschat en begrijpend lezen/luisteren hebben we beschreven hoe we hiermee 
omgaan. Leerlingen met taalachterstand krijgen extra instructie, extra aanbod en extra tijd. Omdat 
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taalontwikkeling om aandacht vraagt is er geïnvesteerd in Logo 3000 in een doorgaande lijn naar de 
peuters. Daarnaast heeft de school TOS-begeleiding vanuit Kentalis in huis (medium voorziening). 
Kinderen worden vroegtijdig gesignaleerd. Vanaf groep 1 gebruikt de leraar klankgebaren ter 
ondersteuning. Huiswerk start in groep 1-2 met Logo 3000. Vanaf groep 4 is er huiswerkbegeleiding 
in samenwerking met Sociom. 
In samenwerking met onze partners Spring Kinderopvang en de gemeente Land van Cuijk geven we 
het VVE-aanbod vorm en hebben we overleg en afstemming over de overgang van Spring 
Kinderopvang naar de basisschool. Daarnaast beschikken we over een NT-2 aanbod (Nederlands als 
Tweede Taal) en NT-2 begeleider. 
 
Rekenen en wiskunde  
Rekenen en wiskunde vinden we een belangrijk vak. Het rooster borgt, dat we expliciet aandacht 
besteden aan rekenen en wiskunde en aan het automatiseren van het geleerde. We constateren dat 
rekenen in toenemende mate taliger is geworden, en dat dit bij steeds meer leerlingen leidt tot 
problemen. Daarom richt het automatiseren zich op kale sommen (om de basisvaardigheden goed in 
te slijpen).  
In ons rekenbeleidsplan en onderwijsplan rekenen hebben we beschreven hoe we hiermee omgaan. 
 
Burgerschap  
Wij zien burgerschapsvorming niet als een apart vak, maar als een manier van lesgeven die verweven 
is in het dagelijks handelen van de leerkracht, waarbij het werkconcept Critical Skills, PBS en Blink de 
grondleggers zijn als aanbod om de sociale en maatschappelijke competenties te ontwikkelen in alle 
groepen. In onze workflows PBS en beleidsplan_werkconcept_critical_skills.pdf (divio-media.com) 
hebben we beschreven hoe we hiermee omgaan. 
 
Op schoolniveau is er aandacht voor de sociale betrokkenheid en zelfstandigheid van de leerlingen 
(kritisch democratisch). De gezamenlijke waarden en normen zijn van groot belang, deze worden 
aangeboden in een doorgaande structuur en leerlijn.  
De leerlingen leren omgaan met elkaar en de pluriforme, multiculturele samenleving. Daarnaast 
wordt er aandacht besteedt aan sociale vaardigheden, de basiswaarden en aan beleefdheid en 
omgangsregels. Leerlingen worden betrokken bij het opstellen en naleven van deze regels en 
afspraken, waarbij PBS richtinggevend is.  
Door middel van het aanbod van geïntegreerd wereld oriënterend onderwijs (Blink en challenges) en 
cultuureducatie besteden we specifiek aandacht aan de volgende vaardigheden: - Kritisch en  
probleemoplossend denken – Informatie- en ICT vaardigheden – Mediawijsheid – Zelfkennis en 
zelfregulering. Het aanbod op burgerschap wordt verder gerealiseerd met de inzet van de 
leerlingenraad en het kids congres in de gemeente Cuijk. 
 
Cultuuronderwijs 
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich breed ontwikkelen en dat ze zich oriënteren op 
kunstzinnige en culturele aspecten die een rol spelen in hun leefwereld. Dat zij kennis verwerven van 
de actuele kunstzinnige en culturele diversiteit en dat ze die leren begrijpen en waarderen.  
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De school kiest er voor om geïntegreerd cultuuronderwijs aan te bieden, zodat leerlingen door 
kennis, meemaken en het opdoen van ervaringen hun wereld verruimen. Vanuit dit standpunt 
ontdekken leerlingen hun interesses, talenten en leren zij zich op verschillende manieren en in 
verschillende vormen te uiten.  
Daarnaast vinden wij het van belang dat onze leerlingen zich leren openstellen voor kunstzinnige 
aspecten, dat zij kunnen genieten van schilderijen en beelden, van muziek, van taal en beweging, en 
daarop kunnen reflecteren. Om dit te bereiken neemt de Regenboog deel aan de Cultuurloper met 
de organisatie OrganiseerMeer.  
Dit is een traject wat de school volgt met als doel cultuuronderwijs met kwaliteit aan kinderen te 
geven. Dit programma bevordert de samenwerking tussen de school en culturele instellingen, de 
deskundigheid van leerkrachten en vakdocenten en het draagt bij aan het ontwikkelen van 
doorlopende leerlijnen en diverse vaardigheden.  
Hierdoor komen de leerlingen tijdens hun hele basisschooltijd in aanraking met muziek, dans, 
tekenen, toneel en erfgoed. Hierdoor leren zij om hun creatieve vaardigheden te gebruiken om 
problemen op te lossen en antwoorden te vinden. 
Daarnaast hebben alle leerlingen van de Regenboog de mogelijkheid tot het volgen van gratis 
culturele activiteiten tijdens de RegenboogKansclub. Dit naschools programma richt zich op het 
verbreden van de horizon van leerlingen op het gebied van dans, drama, muziek, science.  
 
Voor cultuuronderwijs heeft de school de volgende ambities: 

•  Integratie van cultuuronderwijs binnen thematisch werken m.b.v. Blink en Critical Skills. 
•  Kinderen leren zich d.m.v. cultuuronderwijs uiten op verschillende manieren en in 

verschillende vormen. 
•  Kinderen komen in aanraking met verschillende vormen van cultuuronderwijs d.m.v. 

culturele workshops. KANSclub: Korte Activiteit Na Schooltijd. 
Voor een uitgebreide beschrijving zie beleidsplan Cultuur en jaarontwikkelplan cultuur, op te vragen 
bij de directeur. 
 
Hoogbegaafdheidonderwijs Leonardo 2.0 
Onze school heeft veel ervaring met het begeleiden van hoogbegaafde kinderen. Wij hebben 
gespecialiseerde leerkrachten, die mee gaan met de continue ontwikkelingen op dit vakgebied.  
Het fulltime hoogbegaafdheidsonderwijs wordt gegeven vanaf groep 3 tot en met groep 8. De 
leerlingen werken aan uitdagende projecten, waar ze aan de slag gaan met onderzoek, ontwerpen en 
challenges. Dit doen ze samen met peers, waardoor ze zich goed kunnen ontwikkelen.  
De leerlingen ontwikkelen vaardigheden om te leren, te denken en te leven op een manier die voor 
hen werkt. Zo leren ze omgaan met hun hoogbegaafdheid en uitdagingen die ze eerder niet 
ervaarden. Het basisaanbod is compact. Daarnaast wordt gewerkt met verdieping, aansluitend bij de 
vakken rekenen en taal. Ook krijgen de leerlingen meer verdieping en uitdaging bij vakken zoals 
Russisch, schaken, filosoferen en programmeren. 
Metacognitieve vaardigheden staan centraal, waarbij met elkaar wordt gesproken over mindset, 
werking van het brein en omgaan met je hoofdbegaafdheid. De criteria en procedure voor 
aanmelding staan op de website Criteria voor toelating (deregenboogcuijk.nl). 



23 
 
 
 
 

 

OP2 Zicht op de ontwikkeling en begeleiding van leerlingen  
Op de Regenboog verzamelen we vanaf het moment dat leerlingen instromen op school 
systematisch informatie over de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen.  
Voor iedere nieuwe instromer vindt in principe een warme overdracht vanuit de voorschoolse 
instantie plaats. Er vindt voor de start op onze school een intake plaats met ouders om extra 
informatie te verkrijgen. 
In onze school bieden we opbrengstgericht passend onderwijs. We werken volgens Opbrengstgericht 
Passend Onderwijs (OPO). De kern van ons onderwijs wordt gevormd door de gedachte dat elke 
leerling uniek is, maar dat betekent niet dat elke leerling ook een eigen leerprogramma krijgt. We 
groeperen leerlingen op basis van overeenkomstige kenmerken en behoeften. Dat doen we om twee 
redenen: enerzijds is leren een sociaal proces, anderzijds weten we dat té geïndividualiseerd 
onderwijs een negatieve invloed heeft op de leer- en sociale opbrengsten.  
Daarnaast gaan we uit van het principe van respons op instructie. Dit betekent dat onze leerkrachten 
goed kijken naar hoe een leerling reageert op het onderwijs dat hij krijgt. Als deze respons 
onvoldoende is, dan gaan we het onderwijs verder intensiveren. Is de respons voldoende, dan gaan 
we door met wat we deden, of: we gaan het onderwijs verrijken. Hiermee garanderen we dat we het 
maximale uit de leerling halen.  
De middenmoot is het ankerpunt van de inrichting van ons onderwijsprogramma. Dat is dan ook de 
kern van ons onderwijscontinuüm. We noemen dit een continuüm omdat het bestaat uit tenminste 
drie zorgvuldig samengestelde onderwijsarrangementen die op elkaar aansluiten: basis, plus en 
intensief. Soms is er nog een zeer intensief arrangement. De drieslag in het aanbod komt tegemoet 
aan de kenmerken en onderwijsbehoeften van het merendeel van de leerlingen in de school. We 
zetten hoog in. 
We redeneren van de school naar de groep naar de leerling. Het onderwijscontinuüm is passend voor 
onze schoolpopulatie. Daarna passen we het onderwijscontinuüm nog verder aan op de groep. En 
tenslotte kijken we naar de leerling: moeten we het onderwijs voor hem nog verder finetunen? 
We werken volgens een model van convergente differentiatie. Dit betekent dat we met de hele groep 
leerlingen telkens aan één set doelen werken. Om die te bereiken is er variatie in de aanpak. 
Convergente differentiatie biedt de meeste kansen op hoge opbrengsten, juist voor zwakke 
leerlingen. Alleen als het echt niet anders kan, gaan we divergeren: leerlingen mogen dan langer over 
dezelfde stof doen. 
 
We werken daarbij met de volgende vier grootheden: 
Onderwijsbeleidsplan 
We werken voor executieve functies, spelling, technisch Lezen, woordenschat, begrijpend lezen en 
rekenen en wiskunde met onderwijsbeleidsplannen, waarbij een beschrijving van didactisch 
handelen, leerlijn en opbrengsten als standaard voor de hele school staan beschreven. Deze zijn op 
te vragen bij de directeur. 
 
Schooloverzicht 
Bij het schooloverzicht beschreven in het schoolanalyseverslag, bekijken we de opbrengsten op de 
langere termijn, het resultaat van het aanbod. Het geeft aan of de opbrengsten op schoolniveau zijn 
gehaald. Hieraan verbinden we de schoolontwikkeling. 



24 
 
 
 
 

 

Groepsoverzicht 
Bij het groepsoverzicht bekijk je de vaardigheidsgroei, leerstofbeheersing en betrokkenheid per 
groep en leerling. Hieraan verbinden we een interventie. Dat is een structurele aanpassingen op de 
standaard (onderwijsplan) voor een groep omdat deze groep op basis van de opbrengsten niet 
voldoet (boven of onder) aan de basis van de schoolafspraken (onderwijsplan). 
 
De schoolbespreking    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jaarlijks worden er vier schoolbesprekingen gehouden. De grote schoolbespreking vindt twee keer 
per jaar plaats, na de Citotoetsen in januari en augustus. Het doel van de grote schoolbespreking is 
het vaststellen van de halfjaar interventies op school-, groeps- en leerlingniveau. De korte 
schoolbespreking vindt ongeveer tien weken na de grote schoolbespreking plaats. Het doel van de 
korte schoolbespreking is het bewaken van de afspraken over de interventies en deze eventueel bij 
te stellen. Daarnaast voorspellen we of de schoolambities worden gerealiseerd. De gespreksstructuur 
van de schoolbespreking onderscheidt vier stappen: evalueren, analyseren, plannen en uitvoeren. 
De gespreksstructuur van de groepsbespreking is identiek aan die van de schoolstructuur. De focus 
ligt nu echter op de groep. Voor de school- en groepsbesprekingen gebruiken we een vast format 
voor werkwijze en verslag. Na het groepsniveau volgt het leerlingniveau. Wanneer bij leerlingen 
ondanks aanpassingen op school- en groepsniveau nog steeds onvoldoende in de 
onderwijsbehoeften kan worden voorzien, worden deze leerlingen als laatste uit het groepsoverzicht 
geselecteerd. Voor de monitoringsgesprekken wordt tweemaal per jaar een moment met de Intern 
Begeleider gepland. We gebruiken voor de analyse Focus PO, Cito Leerling in Beeld, SEO volgsysteem 
en KIJK!, de school-, groeps- en leerlingbespreking voor het schrijven van de interventieplannen en 
het halfjaarlijkse onderwijsplan. Hiervan wordt een schoolanalyseverslag van gemaakt. 
 
Ondanks de inspanningen van leraren en intern begeleider komt het voor dat leerlingen het 
onderwijsproces niet naar behoren kunnen volgen vanwege een specifiek leerprobleem, een 
gedragsprobleem, een verminderde aanleg, een laag werktempo, een combinatie van deze of om 
nog andere redenen. Leerlingen hebben in die situatie extra zorg en aandacht nodig, er is sprake van 
een meer specifieke onderwijsbehoefte. In het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) heeft de school 
beschreven welke zorg binnen de school geboden kan worden. De school beschikt over een actueel 
SOP, dat een keer in de vier jaar wordt vastgesteld door het bevoegd gezag. 
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Het leerlingvolgsysteem verschaft gegevens over een leerling betreffende zijn/haar hele 
basisschoolperiode. De school volgt de ontwikkelingen van periode tot periode en van jaar tot jaar en 
krijgt zodoende een prima beeld van de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van een 
leerling gedurende de basisschoolperiode. De korte en lange zorgcyclus geven samen een volledig 
beeld van de ontwikkeling van een leerling. De school informeert ouders minstens drie keer per jaar 
over de vorderingen van hun kind in een ouder-kindgesprek. 
 
Leerling dossier 
De observaties, toetsresultaten, verslagen, eventuele plannen en gesprekken worden vastgelegd in 
een digitaal leerling dossier in het systeem Parnassys. Ouders mogen te allen tijde het digitale dossier 
van hun kind(eren) inzien op school.  
 
OP3 Pedagogisch- didactisch handelen 
Het pedagogisch-didactisch handelen van de leraren stelt de leerlingen in staat om te leren en zich 
breed te ontwikkelen. Dit zie je in de manier waarop we dagelijks met elkaar omgaan, ons 
pedagogisch-didactisch handelen en ons klassenmanagement.  
Wij werken aan een pedagogisch-didactisch klimaat waarin de leerlingen zich geaccepteerd en veilig 
voelen. Een omgeving waarin leraren, leerlingen en ouders vertrouwen hebben in elkaar en in 
elkaars handelen. Samen besteden we veel aandacht aan het (mede) opvoeden van leerlingen tot 
volwaardige en respectvolle burgers.  
Op de Regenboog zijn we ervan overtuigd dat Positive Behaviour Support (PBS) ons helpt een veilig  
onderwijsklimaat te realiseren. Een klimaat waarin iedereen tot hun recht komt en fijn kan leren, 
werken en spelen. We werken intensief samen met ouders en instanties. Er is een positief 
leerklimaat in de school. De leerlingen zijn betrokken en taakgericht. Er is een duidelijke 
klassenorganisatie zichtbaar. Medewerkers voelen zich veilig en ouders voelen zich welkom.  
 

Het pedagogisch klimaat binnen onze school beïnvloeden 
wij positief door met de uitgangspunten van PBS te werken. 
De leerkrachten van groep 1 t/m 8 geven iedere week 
lessen waarmee wij de kinderen op een positieve manier 
gedrag aan leren waarbij onze drie kernwaarden RESPECT, 
VERANTWOORDELIJKHEID, VEILIGHEID steeds leidend zijn.  
Afhankelijk van de onderwijsbehoeften van (specifieke) 
leerlingen zijn er voldoende mogelijkheden om de  

                                                                           PBS interventies op maat in zetten.  
 
Aanvullend op PBS werken wij op onze school planmatig en structureel aan een positieve 
groepsvorming met het Werkconcept Critical Skills. Bij de start van ieder schooljaar werken wij hier 
expliciet aan door middel van aandacht te besteden aan de Gouden weken. Onze leerkrachten 
betrekken de leerlingen bij de opgestelde groeps- en schoolregels en maken een 
groepsovereenkomst. Om het eigenaarschap van kinderen te vergroten binnen de kaders van PBS en 
dus de sociaal emotionele ontwikkeling, krijgen leerlingen les in conflicthantering.  
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Een aantal leerlingen van de Regenboog worden ingezet als gedragscoach bij conflicten. Hiermee 
willen we eigenaarschap vergroten en vaardigheden van leerlingen vergroten bij het oplossen van 
conflicten. 
Leerlingen geven in de tevredenheidsonderzoeken aan met plezier naar onze school te gaan en zich 
veilig te voelen in hun klas. Ook geven de ouders aan dat ze tevreden zijn over de school.  
Er is een eenduidig pedagogisch klimaat zichtbaar in de groepen met een positieve sfeer.  
In ons schoolgebouw heerst rust en regelmaat. Onze leerlingen krijgen veel complimenten en 
leerbevorderende feedback van de leerkrachten tijdens de instructies, het zelfstandig werken en 
groepsactiviteiten. Een prettig en ondersteunend pedagogisch klimaat is hierdoor in de hele school 
zichtbaar. Onze medewerkers hebben een positieve grondhouding naar kinderen en naar elkaar. 
 
Didactisch handelen 
Een adaptief, activerend pedagogisch-didactisch klimaat 
kenmerkt zich door uitdaging, ondersteuning en vertrouwen.  
Deze elementen zijn terug te vinden in de interactie tussen 
leerkracht en leerlingen, in de manier waarop wij instructie geven 
en in het management van het onderwijs in onze klassen.  
Vanuit het aanbod van de methode geven de leerkrachten de 
instructies voor de vakken taal, rekenen en lezen. We werken met 
goede, effectieve instructies waarin bepaalde doelen centraal 
staan. Het hulpmiddel dat we daarvoor inzetten is het Expliciete 
Directe Instructiemodel (EDI). De lessen worden gegeven met een 
concreet lesdoel, waarna een heldere instructie plaatsvindt en leerlingen geactiveerd worden. We 
controleren voortdurend of de leerlingen de instructie begrijpen en nemen op basis hiervan 
beslissingen voor het vervolg van de les.  
De schoolbrede afspraken over klassenmanagement zijn terug te zien in de gehele school. In alle 
groepen weten de leerlingen wat er van hen wordt verwacht, bijvoorbeeld door de eenduidige 
afspraken t.a.v. zelfstandig werken met o.a. het gebruik van vragenblokje, verkeerslicht, time timer 
en daarnaast de kernwaarden van PBS die zichtbaar hangen in de lokalen en algemene ruimtes.  
In de groepen wordt doelgericht gewerkt. De leerlingen kunnen het doel dat ze behalen zichtbaar 
maken op de leermuur.  
 

We hanteren een planmatige en doelgerichte wijze van coachen, genaamd 
didactisch coachen. De leerkrachten stellen doelgerichte vragen en geven 
leerbevorderende feedback tijdens en aan het einde van de les op inhoud, 
strategie, modus, de persoonlijke kwaliteiten van de leerling en het 
leerproces. Het onderwijs wordt afgestemd op de verschillende niveaus van 
leerlingen (instructie en verwerking), waardoor leerlingen actief en 
betrokken zijn bij de lessen. 
De leerkracht stimuleert het denken van de leerder op een manier die 
motivatie verhogend en leerbevorderend werkt. 
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Met behulp van het traject Didactisch Coachen ontwikkelen leerkrachten repertoire en vaardigheden 
die bijdragen aan het creëren van een cultuur waarin eigenaarschap en intrinsieke motivatie van 
zowel leerlingen als leerkrachten belangrijke en zichtbare elementen zijn, met als resultaat hogere 
opbrengsten (zowel op didactisch als op pedagogisch gebied) en een fijne, veilige werk- en 
leeromgeving.  
Feedback hoort bij de top vijf van invloedrijke interventies bij leren en is net zo belangrijk als de 
kwaliteit van instructie. Feedback geven en vragen stellen in de klas kunnen bijzonder 
leerbevorderend zijn als ze niet alleen gaan over de inhoud, maar vooral over welke strategie/aanpak 
een leerling hanteert, hoe een leerling zijn modus (of leerstand) kan beïnvloeden en welke 
persoonlijke kwaliteiten een leerling kan benutten om succesvol te leren. 
Ook is er een metafoor (in de vorm van een auto) uitgekozen waarmee de komende jaren gewerkt 
zal worden, waardoor het bewustmaken, ontwikkelen en oefenen van leerstrategieën bij de 
leerlingen meer structuur krijgt en de leerkrachten hierin dezelfde taal hanteren.  
 
OP4 Onderwijstijd 
Op de Regenboog werken we met het vijf gelijke dagen model. Dit betekent dat alle leerlingen van 
groep 1 t/m 8 iedere schooldag van 8.30 tot 14.00 uur les hebben. We hanteren een inlooptijd, 
waarbij leerlingen (en ouders) vanaf 8.20 uur het lokaal binnen mogen gaan. De inlooptijd wordt 
gebruikt voor zowel ouderbetrokkenheid als extra contactmoment met de leraar. Leerlingen krijgen 
de mogelijkheid de lesdag rustig op te starten, voordat de daadwerkelijke lessen beginnen.  
Onderwijsactiviteiten worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van bevoegde leraren.  
We hanteren het wettelijke kader ten aanzien van de onderwijstijd; alle leerlingen hebben aan het 
einde van groep 8 tenminste 7520 onderwijsuren gemaakt.  
De school wijkt af van de verplichte onderwijstijd binnen de eigen school als dit in het belang is van 
een individuele leerling.  
Daarnaast past de school het rooster voor individuele of groepen leerlingen aan om meer leertijd in 
het programma te creëren o.a. door NPO begeleiding, High Dosing Tutoring of met Close Reading. 
Ook biedt de school extra onderwijstijd door de verlengde schooldag (structureel voor groep 8, 
optioneel voor leerlingen uit andere groepen), het naschools aanbod (Kansclub) en de 
huiswerkbegeleiding.  
Er is samenwerking met het voortgezet onderwijs om de overgang te faciliteren. Het voortgezet 
onderwijs begeleidt ouders bij de overstap van de leerlingen naar het VO.  
De school biedt vanuit haar ambitie om de leerlingpopulatie datgene te bieden dat zij nodig heeft 
met verschillende partners om de ontwikkeling van het kind te faciliteren, ook buiten de reguliere 
schooltijden. 
De school heeft beleid om ongeoorloofd schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten tegen te gaan 
(Protocol Optimus, mei 2022). 
 
OP6 Afsluiting 
Ons streven is om kinderen in acht aangesloten schooljaren de school te laten doorlopen. Hiervoor 
wordt de ontwikkeling in doorgaande lijn gevolgd en met betrokkenen zorgvuldige keuzes gemaakt 
indien vroegtijdig schoolverlaten of schoolverlenging gewenst is.  
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Onze school heeft in de workflow schooladvies groep 7-8 het volledige proces en alle daartoe 
behorende stappen en besluitvormingsprocedures beschreven.  
Alle groep 8 leerlingen van onze school maken in principe in groep 8 de Route 8 eindtoets. De enige 
uitzondering hierop staan uitgewerkt in het toetsprotocol van Optimus. 
Het proces om te komen tot de pré- en eindadviezen van onze bovenbouwleerlingen wordt jaarlijks 
in goed overleg doorlopen door zowel de leerkrachten, intern begeleider als de directeur.  
Als de uitslag van de Eindtoets hoger is dan het verstrekte eindadvies nemen wij het eindadvies altijd 
in heroverweging. Dit betekent niet dat iedere heroverweging automatisch tot een hoger eindadvies 
zal leiden. De ouders en kinderen worden door de leerkracht geïnformeerd over het resultaat van de 
heroverweging.  
Wij informeren bij de afsluiting van groep 8 de ouders over de vorderingen en de informatie die aan 
de ontvangende school van voortgezet onderwijs digitaal doorgegeven wordt. De school adviseert 
kansrijk. Dat wil zeggen dat leerlingen het hoogst passende advies krijgen. Én er wordt geïnvesteerd 
in meer leertijd voor groep 8. De school ondersteunt de adviesprocedure door afname van de ADIT 
begin groep 8.  
De school heeft als doel gesteld dat 50% uitstroomt naar Vmbo B-K-T en 50% naar Havo-Vwo. En dat 
85% na 3 jaar op het niveau van het advies is gebleven.  
 
OR1 Resultaten 
We streven naar zo hoog mogelijke opbrengsten op de basisvakken taal, rekenen en op de sociaal-
emotionele ontwikkeling. We vinden het belangrijk dat de leerlingen presteren naar hun 
mogelijkheden en dat ze opbrengsten realiseren die leiden tot passend en succesvol 
vervolgonderwijs. Op onze school gebruiken we drie digitale systemen om de ontwikkeling van de 
leerlingen te monitoren (KIJK!, Cito in Beeld en Focus PO).  
We monitoren regelmatig, en zeker tijdens de school-, groeps- en monitoringsbesprekingen of de 
leerlingen zich ononderbroken kunnen ontwikkelen. We bespreken of de groep zich ontwikkelt 
conform de verwachting en of dat ook geldt voor de individuele leerlingen. Hierbij zetten wij de 
behaalde resultaten ook af ten opzichte van de referentieniveaus van de Inspectie van het onderwijs.  
Ook resultaten uit voorgaande jaren zijn hierbij het uitgangspunt. Als de uitslagen van toetsen 
hiertoe aanleiding geven, bekijken we hoe we de resultaten van ons onderwijs kunnen verhogen.  
Dit kan door aanpassing van de gebruikte methodes en/of door aanpassing van het door ons gegeven 
onderwijs en/of de onderwijstijd voor een bepaald vak. 
 
De gemiddelde scores op de Eindtoets die wij de afgelopen drie jaar hebben weten te bereiken met 
onze leerlingen zijn: 

2019-2020 n.v.t. 
2020-2021 213,7 
2021-2022 201,7 

 
De kinderen van groep 8 hebben het in het schooljaar 2021-2022 goed gedaan. Het landelijk 
gemiddelde staat voor Route 8 op een totaalscore van 200. Onze kinderen hebben boven het 
landelijke gemiddelde gescoord met een totaalscore van 201,7. 
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Voor onze schoolpopulatie geldt dat minimaal 85% van de kinderen moet uitstromen op 1F niveau en 
minstens 43.5% van de kinderen op 2F/1S niveau.  
Op onze school hebben 98,8% van de leerlingen 1F niveau behaald. Dit is dus ruim boven de gestelde 
norm van de inspectie en gelijk aan het landelijk gemiddelde van 94,2%.  
Op onze school hebben 53,9% van de leerlingen 2F/1S niveau behaald. Dat is boven de gestelde 
norm van de inspectie en nét boven het landelijk gemiddelde van 53.8%.  
Het onderwijsresultaat 21-22 ligt zowel bij 1F als bij 1S/2F boven het landelijk gemiddelde per 
vakgebied.  
 
De resultaten van de Regenboog voldoen in de afgelopen drie jaren aan het niveau dat van de school 
mag worden verwacht. Waarbij opgemerkt moet worden dat in 2020 geen eindtoets is afgenomen 
vanwege de coronapandemie. De opbrengsten op de eindtoets liggen bij het driejaargemiddelde 
boven het niveau van het landelijk gemiddelde van de scholengroep (1F: 98,8% versus 94,2 
(gemiddelde scholengroep); 2F/1S: 53,9% versus 53,8% (gemiddelde scholengroep)).  
De meest recente tussentijdse resultaten (eind 2022) zijn op het gebied van begrijpend lezen in een 
aantal groepen van onvoldoende niveau in vergelijking met het landelijk gemiddelde. De school is 
zich hiervan bewust en heeft interventies gepleegd middels de inzet van Close Reading en 
leesmotivatie en leesbevordering.  
 
Onze ambitie is een stevige basis met focus op taal en rekenen, waarbij iedere leerling het 1F-niveau 
(100%) behaalt en de PRO- uitstroomleerling behaalt dit op geconcretiseerde deelgebieden. En 
streven is dat 65% van onze leerlingen het niveau 2F en 1S behalen. Daarnaast heeft de Regenboog 
ingezet op scholing leerkrachten voor het versterken van didactisch coachen. Hiermee willen we de 
(tussen)resultaten verhogen door een stevige relatie te leggen tussen de ontwikkeling van didactisch 
coachen en de vakdidactiek en er meer focus is op leerrendement. Het team kan met deze focus 
meer inzicht krijgen in het rendement van de interventies die ingezet worden. Het team heeft naar 
aanleiding van de analyses doelgerichte interventieplannen opgesteld, die zijn afgestemd op wat een 
groep nodig heeft.  

OR2 Sociale en maatschappelijke competenties  
De school stelt zich tot doel dat leerlingen sociale en maatschappelijke competenties verwerven die 
in overeenstemming zijn met de verwachtingen in het vervolgonderwijs en de maatschappij. Voor 
het aanbod van de sociale en maatschappelijke competenties wordt structureel gebruik gemaakt van 
door het werken met PBS, WCS en Blink. De school gaat de sociale en maatschappelijke 
competenties formuleren, vastleggen in een kwaliteitskaart, er doelen aan verbinden en deze 
onderbouwen.  
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Voor onze school hebben wij als team eigen ambities en doelen opgesteld voor het werken met PBS. 
De sociale doelen zijn gericht op de groene interventies. De groene interventies worden aan alle 
kinderen aangeboden en aangeleerd.  
Het monitoringsinstrument SWIS Suite wordt gebruikt om incidenten nauwkeurig te registreren en 
analyseren. Deze analyse wordt gebruikt om gedragsinterventies en schoolafspraken af te stemmen 
op de onderwijsbehoeften van leerlingen.  
De Regenboog biedt een veilige oefenplaats voor sociale en maatschappelijke competenties. 
De school wil haar onderwijskundige en maatschappelijke rol ten volle uitdragen. Goed onderwijs 
kan alleen maar gegeven worden als de maatschappelijke omgeving en de ouders samen met de 
school hun focus hebben op de ontwikkelkansen voor kinderen.  
Voor veel kinderen is Nederlands de tweede taal en gaat leren niet vanzelf. De basisvakken vragen 
meer tijd. Ouders zijn vaak enorm betrokken, maar niet altijd in staat om hun kinderen goed te 
helpen. Leerlingen hebben vaak een beperkte kennis van de wereld. Daarom vinden we het extra 
belangrijk om hierin te investeren, zodat leerlingen naast kennis, ook zelfvertrouwen en de juiste 
vaardigheden ontwikkelen om zich staande te houden in de maatschappij.  
Een ketengerichte benadering is daarom noodzakelijk. Deze ketenbenadering dient zowel structureel 
als in verbinding met elkaar ingezet te worden wil het dat resultaat bereiken wat we beogen.  
De Regenboog legt bewust relaties met de omgeving vanuit haar ambitie om de leerlingpopulatie 
datgene te bieden dat zij nodig heeft, zich met verschillende partners inzet om de ontwikkeling van 
het kind te faciliteren, ook buiten de reguliere schooltijden. 
Het team van de Regenboog zet sterk in op het bevorderen van gelijke kansen voor leerlingen en 
houdt rekening met specifieke leerbehoeften door in te zetten op extra aanbod. De school gebruikt 
hierbij een breed netwerk waarin ketenpartners ondersteunen. Het team heeft de ambitie om de 
maatschappelijke functie van de school uit te bouwen naar het vormen van een wereldschool waarbij 
de samenhang onderwijs, jeugdzorg en kinderopvang structureel verankerd wordt. 
 

Eigen Ambities 
 
Onderwijsaanbod  

•  Oriëntatie en implementatie nieuwe technisch leesmethode.  
•  Oriëntatie en implementatie beredeneerd aanbod in groep 1 en 2 d.m.v. Focus PO 1-2.  
•  Implementeren en borgen van een breed curriculum d.m.v. thematisch werken met Blink.  
•  Thematisch werken aan begrijpend lezen/luisteren met behulp van de methode Blink/ Close 

reading. 
•  Borgen en doorontwikkeling passend onderwijs op het vlak van taalstimulering, passend 

onderwijs en hoogbegaafdheid. 
•  Implementeren en borgen plan van aanpak voor het stimuleren van de leesmotivatie en 

leesbevordering voor zowel thuis (ouders) als op school.  
•  De maatschappelijke en educatieve functie van de school uitbouwen naar het vormen van 

een Wereldschool waarbij de samenhang onderwijs, jeugdzorg, cultuur/sport/welzijn en 
kinderopvang structureel verankerd wordt. 
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•  Cultuureducatie, met als speerpunt muziekeducatie met behulp van de methode 1,2,3 Zing 
en de verbinding thematisch onderwijs Blink met culturele activiteiten. 

•  Vanuit de maatschappelijke functie liggen er stevige verbindingen met de omgeving en wordt 
er voortgebouwd aan een doorgaande lijn structurele samenhang binnen de samenwerking 
met de ketenpartners. 

 
Zicht op de ontwikkeling en begeleiding van leerlingen  

•  Borgen van werken aan een ononderbroken ontwikkeling van groep 1 t/m 8 m.b.v. Focus PO.  
•  Werken met het onderwijsplansysteem (blokplannen) van cruciale leerdoelen in Focus PO 

volgens de PDCA-cyclus.  
 

Pedagogisch-didactisch handelen  
•  We verdiepen en borgen onze kennis van Expliciete Directe Instructie (EDI), begrijpend 

lezen/luisteren m.b.v. close reading en didactisch coachen. 
•  Door ontwikkelen en borgen van het werken met onderwijsplannen.  
•  Het versterken, verdiepen en verbreden van de eigen kennis en vaardigheden met 

betrekking tot het werken m.b.v. concrete leerlijnen en leerdoelen, zichtbaar in het 
dagelijkse onderwijs voor leerkrachten, kinderen en ouders middels leermuur, rapportfolio 
en didactisch coachen. 

 
Resultaten  

•  Structureel verhogen van voldoende opbrengsten vanuit reële hoge verwachtingen. 
•  Formuleren van ambitieuze doelen voor de tussenopbrengsten op groepsniveau.  

 
Sociale en maatschappelijke competenties  

•  Plan van aanpak ontwikkelen voor sociale en maatschappelijke competenties die onze 
leerlingen moeten behalen met concrete, meetbare doelen en een onderbouwing daarvan.  
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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. 
 

2.6  Pedagogisch-didactisch klimaat en het schoolklimaat vanuit de 
visie van de Regenboog 
 

Basiskwaliteit  
In onze visie en missie, mede gevormd vanuit het koersplan van Optimus, hebben we vastgelegd dat 
we een stevige basis garanderen. Dit betekent dat we ervoor zorgen dat leerlingen een breed 
fundament krijgen, waarop ze verder kunnen bouwen in het vervolgonderwijs. Daarnaast is ons 
pedagogisch en didactisch handelen gebaseerd op wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek*, 
waarbij bewezen is dat het een groot effect heeft op de ontwikkeling van kinderen. (* R. Marzano 
(figuur 1), K. Vernooy, Hattie, L Stevens). 
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We richten ons op het versterken 
van de essentiële kennis en 
basisvaardigheden om te kunnen 
functioneren in de maatschappij. 
Daartoe rekenen we niet alleen taal, 
lezen en rekenen, maar bijvoorbeeld 
ook informatievaardigheden, 
samenwerken, creatief denken, 
creatieve expressie en 
onderzoekend leren. We helpen 
kinderen om een positief zelfbeeld 
te ontwikkelen, om vertrouwen te 
hebben in hun eigen kunnen, 
talenten te ontwikkelen en om oog 
te hebben voor anderen en in 
verbinding te staan met de 
omgeving. Ons werkconcept Critical 
Skills en PBS zijn onze grondleggers 
hiervoor. 

 
 

Wij hebben voor het pedagogisch didactisch handelen als team een visie ontwikkeld en deze vertaald 
in kwaliteitskaart en kijkwijzer.  
 
Het pedagogisch handelen kenmerkt zich door de woorden:  
veiligheid, respect, verantwoordelijkheid, betrokkenheid en samenwerken.  
Het didactisch handelen is te typeren met de kernwoorden:  
actief, directe expliciete instructie, samenwerking en doelgericht. 
 
Gelet op het schoolklimaat vinden we het belangrijk dat de school een veilige en verzorgde omgeving 
is voor de leerlingen en de medewerkers, waarin iedereen zich geaccepteerd voelt en waar het 
plezierig samenwerken is. Onze school is een school die open staat voor ouders. Dat wil zeggen dat 
we hen optimaal informeren en betrekken bij de dagelijkse gang van zaken.  
 
Het pedagogisch en didactisch klimaat zijn nauw met elkaar verweven: pas als het pedagogisch 
klimaat op orde is, is het mogelijk om een goed didactisch klimaat te hebben waar geleerd wordt. 
 
Voor een goed pedagogisch-didactisch klimaat hanteren we de uitgangspunten: 
(Bijlsma, 2015) 
R egels, routine, rituelen 
E rbij horen 
S amenwerken, samenspelen 

Figuur 1 Wat werkt in de school. Marzano, 2018 
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P ersoonlijk meesterschap 
E nergie 
C ontact en communicatie 
T rainen van vaardigheden 
 
Een goed werkklimaat bestaat op onze school uit: 

•  Rust (werksfeer, veiligheid) 
•  Reinheid (opgeruimd, netjes) 
•  Regelmaat (regels, routines) 
•  Richting (doelgerichtheid) 

 
Bovenstaande principes leiden tot de onderstaande uitgangspunten die leidend zijn in onze 
didactiek. 

•  We starten het aanleren van een (nieuwe) vaardigheid met een instructie aan de hele groep 
(de basisgroep). De verwerking hiervan kan per kind verschillen; 

•  We geven bij de cursorische vakken (taal, rekenen en lezen) zo veel mogelijk instructie 
volgens de manier van directe expliciete instructie: introductie (benoemen doel en ophalen 
voorkennis), instructie (uitleggen, voordoen en hardop denken), begeleide inoefening 
(samen oefenen), zelfstandig verwerken en evalueren; 

•  We maken gebruik van activerende en samenwerkende coöperatieve werkvormen  
o (Slim Plan). 

•  We maken het leren zichtbaar (Hattie, 2013) in instructie, dag-, week- en periodeplanning, 
leermuur en bespreken de voortgang. 

•  We werken volgens het principe didactisch coachen.  
 
VSK1 Veiligheid 
De Regenboog moet voor iedereen een veilige en vertrouwde omgeving zijn. Omgaan met jezelf en 
met elkaar en de sociaal-emotionele ontwikkeling staan centraal in het aanbod op de Regenboog. 
We besteden veel aandacht aan vaardigheden als samenwerken en communiceren en aan het geven 
en ontvangen van erkenning en waardering.  
Ook jezelf leren kennen, openheid en respect hebben voor de ander en je omgeving vinden we 
belangrijk. We leren kinderen zich in te kunnen leven in de ander en elkaars verschillen te 
accepteren. Dit alles doen we door een rijke leeromgeving te creëren waarin het samen leren, 
werken en spelen geoefend wordt. Vanuit betrokken leerlingen door eigenaarschap maken we 
normen en waarden zichtbaar. Daar waar ze geschonden worden, grijpen we in.  
Discriminatie of pestgedrag wordt bij ons niet getolereerd. We zijn hier alert op en doen er alles aan 
dit te voorkomen. Meestal lost de school het probleem samen met de betreffende kinderen of 
personeelsleden op. Maar in bepaalde gevallen, bijvoorbeeld als er sprake is van fysiek of extreem 
verbaal geweld, is overleg tussen de betrokken partijen nodig.  
Fysiek of extreem verbaal geweld accepteren we van niemand. Alle betrokkenen zullen daarvoor de 
consequenties moeten dragen, ongeacht wie er "begonnen" is.  
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Het doel is altijd gezamenlijk een oplossing te vinden. De school beschikt over een gedragsprotocol 
kwaliteitskaart_gedragsprotocol.pdf (divio-media.com) 
 
Op de Regenboog werken we vanuit de principes van SWPBS (School Wide Positive Behavior 
Support) waarbij de basiswaarden veiligheid, verantwoordelijkheid en respect de leidraad vormen. 
We creëren een positief en veilig schoolklimaat waar we ouders en kinderen nauw bij betrekken. 
Met opgestelde gedragsverwachtingen, uitgewerkt in workflows, maken we concreet welk gedrag we 
van kinderen verwachten. We belonen leerlingen wanneer ze zich aan verwachtingen committeren 
en spreken hen erop aan wanneer dat niet lukt. Eenduidige consequenties zijn uitgewerkt en er vindt 
gedragsincidentenregistratie plaats.  
 
In alle groepen is een PBS-map aanwezig. In deze map komen de volgende punten terug: 
 
De PBS jaarkalender  
In iedere groep worden wekelijks PBS-lessen gegeven en wordt er met elkaar gesproken over gedrag. 
Wij werken volgens een jaarkalender zodat we alle ruimtes en gedragsverwachtingen aan bod laten 
komen. 
 
Interventies op groen niveau 
Voor alle leerlingen zijn gedragsverwachtingen 
opgesteld voor de volgende ruimtes: de klas, de gang, de 
toiletten, de gymzaal, het plein en de algemene ruimtes. 
Per ruimte zijn er afspraken gemaakt die ook op die 
betreffende plek hangen. Per ruimte zijn er lessen 
ontwikkeld die door de leerkrachten worden 
aangeboden. 
Ondanks dat we duidelijk aangeven wat we van kinderen 
verwachten en dat we kinderen zoveel mogelijk positief 
belonen, kan het soms voorkomen dat kinderen 
ongewenst gedrag laten zien. In dit geval hanteren 
wij een reactieprocedure en volgen wij de consequentiematrix.  
Interventies op geel en rood niveau 
Voor een aantal leerlingen bieden de interventies op groen niveau onvoldoende handvatten. Zij 
hebben extra interventies nodig om zich aan de gedragsverwachtingen te kunnen houden. Deze 
interventies worden afgestemd op de behoeften van het kind. We kijken met het PBS-team, de 
leerkracht, ouders en de leerling zelf wat de leerling nodig heeft. Het PBS-team monitort waar er 
hulp nodig is en waar er interventies nodig zijn om er zo voor te kunnen zorgen dat we zo veel 
mogelijk positief gedrag zien. 
 
Pestpreventie 
We hebben een pestprotocol opgesteld waarin we omschrijven wat we op de Regenboog doen om 
pesten te voorkomen en wat we doen in het geval dat er sprake is van pesten. Het boek ‘Sociale 



36 
 
 
 
 

 

veiligheidslessen in PBS’ geeft werkvormen om met de klas aan de slag te gaan. Daarnaast staan er 
afspraken over het geven van sociale vaardigheidstrainingen en over de begeleiding van kinderen die 
pesten of gepest worden. Ook vindt er elk jaar veiligheidslessen m.b.v. het thema wat wordt 
aangeboden in de week tegen het pesten. 
 
Gedragscoaches 
Een aantal leerlingen uit de midden- en bovenbouwgroepen van de Regenboog die daar zelf voor 
kiezen worden ingezet als gedragscoach bij conflicten. Zij worden opgeleid tot gedragscoach. Zij gaan 
als coach aan de slag in de pauzes van de leerlingen. Middels gesprekstechnieken en oefeningen 
worden ze hierop voorbereid. Tijdens de pauzes zijn de gedragscoaches zichtbaar aanwezig op het 
schoolplein en fungeren als bemiddelaar bij kleine gedragsincidenten.  
 
Veiligheidsbeleid 
Onze school streeft een leef- en werkklimaat na, waarin leerlingen en personeel zich veilig en positief 
verbonden voelen met de school en plezierig kunnen samenwerken. Onze school is een school die 
open staat voor ouders. Sterker nog: we proberen ouders optimaal te informeren en te betrekken bij 
de dagelijkse gang van zaken. Daarom gaan we regelmatig met ouders in gesprek over en vragen we 
feedback op ons schoolklimaat.  
De school waarborgt de sociale veiligheid van leerlingen en leraren (werknemers).  
Daartoe is allereerst vastgesteld welke (ernstige) incidenten de school onderscheidt.  
Dit zijn:  
• fysiek geweld intimidatie en/of bedreiging met fysiek geweld,  
• intimidatie en/of bedreiging via sms, e-mail of cyber pesten, treiteren en/of chantage seksueel 
misbruik seksuele intimidatie discriminatie of racisme vernieling diefstal heling,  
• (religieus) extremisme. 
De school heeft de sociale en fysieke veiligheid vastgelegd in een schoolveiligheidsplan (SVP).  
Deze is op te vragen bij de directeur. 
 
Monitoring veiligheid 
De school beschikt over een registratiesysteem: SWISS SUITE.  De leraar registreert incidenten (met 
behulp van een format) in SWISS SUITE. Een incident wordt geregistreerd als de leraar inschat dat er 
sprake is van groot probleemgedrag.  
De PLG PBS analyseert 2 keer per jaar de gegevens die aangeleverd worden door de leraren en stelt, 
in overleg met het team, op basis daarvan verbeterpunten vast.  
 
Daarnaast worden ook ongevallen geregistreerd. Daarin maken we onderscheid tussen ongevallen 
met speeltoestellen en overige ongevallen. De registratie gaat volgens een vast format in de SVP-
klapper. De BHV-er is hiervoor verantwoordelijk. De school beschikt over meerdere opgeleide 
BHV'ers. Onze school beschikt over 4 BHV’ers. Zij volgen eenmaal per jaar bijscholing, zorgen ervoor 
het dat calamiteitenplan actueel is en bereiden de ontruimingsoefening voor en voeren deze uit.  
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We monitoren de veiligheid van leerlingen een keer per jaar met een gestandaardiseerd sociaal 
emotioneel volgsysteem. Dat is een digitaal hulpmiddel dat op school gebruikt wordt door de 
leerkrachten van groep 3 t/m 8. Aan de hand van een vragenlijst kan de leerkracht het sociaal-
emotionele functioneren van een kind in kaart brengen. Erna komen er suggesties voor de leerkracht 
hoe hij of de groep of een kind extra zou kunnen ondersteunen.   
Leerlingen van groep 5 tot en met 8 vullen ook zelf een vragenlijst in. Door hun antwoorden krijg je 
als leerkracht een beeld van wat het kind van zichzelf vindt en hoe het dingen beleeft. Naar 
aanleiding van deze gegevens wordt er jaarlijks een plan van aanpak opgesteld.  
Aangezien Zien! na dit schooljaar niet meer beschikbaar is, gaan we ons oriënteren op een nieuw 
sociaal emotioneel volgsysteem. 
Incidenteel worden er naar aanleiding van de verzamelde data groepsgebonden sociale trainingen 
aangeboden, bijvoorbeeld Rots en Water, Taakspel.  
De school probeert incidenten te voorkomen. Er zijn school- en klassenregels. Het aanleren van 
gedrag vindt schoolbreed en volgens de stappen van PBS plaats.  
De school beschikt daarnaast over een methodiek en methode voor de sociaal-emotionele 
ontwikkeling PBS en Rots en water. De lessen sociaal-emotionele ontwikkeling staan in het teken van 
de ontwikkeling van goed (passend) gedrag.  
Incidenten worden in eerste instantie afgehandeld door de leerkracht. Ook ouders worden betrokken 
bij de aanpak van incidenten. Ouders worden persoonlijk benaderd door de leerkracht. Wij vinden 
het erg belangrijk om ouders zo spoedig mogelijk en juist te informeren. De school beschikt over een 
protocol. In het gele interventieplan staat stap voor stap uitgewerkt hoe te handelen.  
 
De school beschikt over een klachtenregeling (zie schoolgids). 
Binnen het team zijn diverse teamleden belast met taken op het gebied van veiligheid. Op school is 
een preventiemedewerker aangesteld. De preventiemedewerker is belast met het (mede) uitvoeren 
Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), het uitvoeren van preventietaken die hieruit voortkomen en 
het adviseren van de Medezeggenschapsraad.  
 
Er zijn twee vertrouwenscontactpersonen aangesteld. Zij zijn het aanspreekpunt voor leerlingen, 
ouders en teamleden bij bijvoorbeeld machtsmisbruik en kunnen doorsturen naar de externe 
vertrouwenspersoon als we op school geen oplossing kunnen vinden.  
Op school zijn twee coördinatoren pesten aangesteld. Deze zijn het aanspreekpunt voor leerlingen, 
ouders en teamleden op het gebied van pesten.  
Elke vier jaar voeren de directeur en de preventiemedewerker een RI&E uit. Naar aanleiding van de 
RI&E zetten we, indien nodig, vervolgacties uit. Ieder jaar wordt het bijbehorende plan van aanpak 
geactualiseerd.  
 
VSK2 Schoolklimaat 
De Regenboog biedt een veilige oefenplaats voor sociale en maatschappelijke competenties. 
Wij zetten in op een goede pedagogische basis, waarbij structuur, veiligheid , verantwoordelijkheid 
en respect hoog in het vaandel staan. Op onze school werken wij planmatig en structureel aan de 
sociaal-emotionele ontwikkeling en positieve groepsvorming met de methodiek PBS en ons 



38 
 
 
 
 

 

Werkconcept Critical Skills. De school heeft een overzicht gemaakt van positieve 
gedragsverwachtingen en deze gekoppeld aan de ruimtes binnen de school. De leerkrachten 
betrekken de leerlingen bij het opstellen van groeps- en schoolregels. Er heerst rust en regelmaat in 
het gebouw. Er is een prachtig speelterrein met veel ruimte en diverse speelmogelijkheden. Kinderen 
krijgen complimenten en leerbevorderende feedback van de leerkrachten tijdens de instructies, het 
zelfstandig werken en groepsactiviteiten. De school heeft een leerlingenraad. Deze is betrokken bij 
het opstellen en levendig houden van de afspraken op het gebied van het schoolklimaat.  
Iedere week organiseert de Regenboog een bijeenkomst in de Ouderkamer. Ouders kunnen hier 
samen sparren over een onderwerp of informatie verkrijgen. 
Binnen WCS is de klas het belangrijkste instrument om te leren. Kinderen ontwikkelen zich namelijk 
niet alleen individueel, maar vooral ook met elkaar. De klas moet die veilige omgeving zijn waar 
kinderen zich kunnen en durven te ontplooien. Ze moeten zich er veilig genoeg voelen om zichzelf te 
laten zien én om zich te verbinden met anderen.  
Veel tijd en aandacht gaat met ons WCS naar het bouwen van een ‘samenwerkende 
leergemeenschap’. Het is een krachtige klassencultuur waaraan doelgericht wordt gewerkt door 
leerkrachten, leerlingen én ouders. WCS helpt hierbij door onder andere inzet van community 
builders, teamrollen en de groepsovereenkomst.  
De samenwerkende leergemeenschap wordt ontworpen om leren mogelijk te maken. Om het leren 
en werken van iedereen te ondersteunen. In die veilige omgeving is sprake van oprechte 
betrokkenheid en eigenaarschap. Termen als ‘thuis voelen’, ‘plezier’, ‘respect’, ‘dialoog’ en 
‘successen delen’ passen bij WCS. De samenwerking tussen leerlingen, leerkrachten en ouders staat 
voorop. 
 

Eigen Ambities 
 
Pedagogisch-didactisch klimaat 

•  De ontwikkeling van Didactisch Coachen doorzetten tot een robuuste doorgaande lijn in de 
school met de relatie naar de vakdidactiek. 

•  Borgen van het werken aan veiligheid en welbevinden door middel van voortdurende 
aandacht op dit gebied. 

•  Oriënteren en implementeren van een nieuw sociaal emotioneel volgsysteem. 
•  Borgen van WCS binnen de school. 
•  Leerkrachten en leerlingen voelen zich betrokken bij hun eigen leerproces en versterken het 

eigenaarschap ten aanzien van leren en ontwikkelen door: 
o Implementatie executieve functies met de autometafoor bij groep 1 t/m 8. 
o Het verder vergroten van kennis en vaardigheden van leerkrachten ten aanzien 

van het gericht helpen ontwikkelen van cognitieve strategieën, metacognitieve 
strategieën en meta-modus strategieën in het leren van kinderen met behulp 
van de autometafoor en didactisch coachen. 

o Implementatie en borging van het (digitaal) (rap)portfolio om de ontwikkeling 
van de leerlingen in beeld te brengen. 
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Veilige omgeving en schoolklimaat 

•  We zetten tweejaarlijks de vragenlijst ‘sociale veiligheid en tevredenheid’ uit bij kinderen, 
ouders en team. Als de uitkomsten van deze vragenlijsten aanleiding geven om het beleid 
aan te passen, dan maken we een plan van aanpak met als doel de veiligheid op school in de 
breedste zin te realiseren. 

•  We actualiseren de Risico-Inventarisatie & Evaluatie jaarlijks en passen protocollen aan als 
dat nodig is.   

 
Schoolklimaat  

•  Versterken en vergroten van educatief ouderpartnerschap ten behoeve van de 
onderwijsontwikkeling van het kind. 
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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. 
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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. 
  

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 Regenboog 
 
Basiskwaliteit 
Het integraal personeelsbeleid van onze school richt zich op de ontwikkeling van de medewerkers. 
De bedoelde ontwikkeling is gekoppeld aan de missie en de visie van de school en aan de 
vastgestelde competenties. De competenties en criteria waarop we ons richten hebben we 
vormgegeven in een kijkwijzer. We gaan uit van de volgende competenties: 
Pedagogisch handelen, didactisch handelen, directe activerende instructie, gebruik leertijd, 
beroepshouding, opbrengstgericht werken en communicatie. 
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De vastgestelde criteria bij de acht competenties zijn verdeeld naar start- basis- en vakbekwaam 
(conform de CAO Primair Onderwijs) en daarna vormgegeven in een kijkwijzer. De kijkwijzers 
gebruiken we bij de groepsbezoeken en ontwikkelgesprekken.  
 
Gesprekkencyclus 
Onze school kent een gestructureerde gesprekkencyclus. Iedere leerkracht krijgt lesbezoeken en 
(minimaal één) ontwikkelgesprek aan de hand van een (jaar)rooster.  
We gebruiken bij de gesprekken formulieren die zijn opgesteld op Optimusniveau en waarbij het Huis 
van werkvermogen, opbrengstgericht werken en het ontwikkeldoel centraal staan.  
 
Begeleiding 
Nieuwe leerkrachten, starters en basisbekwaam, krijgen een coach en naast de uren duurzame 
inzetbaarheid een ‘bijzonder budget’ van 20 uren op jaarbasis voor het inwerken in de organisatie. 
Nieuwe leerkrachten ontwikkelen een POP dat zich richt op het leren beheersen van de criteria 
(competentieset) en dan met name de criteria die zijn gerelateerd aan de fase ‘startbekwaam’, zoals 
beschreven in ‘Een Vliegende start’. 
 
Professionalisering 
Op onze school geven we gestalte aan onderwijskundig leiderschap. We zijn sterk gericht op het 
steeds verbeteren van onze kwaliteit. Het uitgangspunt voor onze professionalisering is onze visie die 
vertaald is in ambities en indicatoren voor ons (onderwijskundig) handelen. De leerkracht doet er 
toe; de kwaliteit van het pedagogisch-didactisch handelen van een leerkracht is cruciaal voor de 
kwaliteit van het onderwijs. 
Medewerkers van de Regenboog staan open voor nieuwe kennis en ervaringen. Vanuit een 
reflectieve houding werken zij vanuit autonomie, verantwoordelijkheid en vertrouwen aan het 
voortdurend verbeteren van hun kennis en vaardigheden ten behoeve van het vergroten van kennis 
en vaardigheden van de kinderen. 
Onze leerkrachten zijn voortdurend bezig om het lesgeven verder te verbeteren met kleine 
aanpassingen. Het is onze visie dat het de professionele leerkracht is die het verschil maakt. 
Daarvoor is een collectief bewustzijn over de voorwaarden om door te ontwikkelen binnen de 
professionele leergemeenschap cruciaal. Zodat alle leerkrachten in onze school zich optimaal kunnen 
ontwikkelen en de ruimte krijgen die zij nodig hebben om hun vakmanschap te ontplooien, waardoor 
onze leerkrachten het verschil zullen maken voor onze leerlingen.  
 
Leerkrachten worden uitgedaagd om hun vakmanschap zichtbaar te maken door bij de inrichting van 
hun onderwijs zelfbewuste keuzes te maken.  
Leidende vragen daarbij zijn: waar staat mijn groep en waar staan de individuele leerlingen in mijn 
groep? Waar werk ik naartoe? En hoe zorg ik ervoor dat ik daar uitkom? 
Er is sprake van een professionele cultuur waar medewerkers in professionele leergemeenschappen 
samen leren van en met elkaar. Talenten van medewerkers worden ingezet op de meest passende 
werkplek. Dit geven we met medewerkers praktisch vorm in professionele leergemeenschappen 
(lerende netwerken). 
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Om de leerkracht in zijn kracht te zetten en te houden, wordt onder andere gebruik gemaakt van de 
theorie van de lerende organisatie. Onderzoek laat zien dat een school meer leerwinst bereikt met 
hun leerlingen bij een verbetercultuur.  
Een cultuur waarin leerkrachten van elkaar leren en samen met hun directeur en leerlingen elke dag 
het onderwijs een beetje beter maken.  
Belangrijke elementen van ons samen lerend zijn, zijn: 

•  bewust aandacht hebben voor de eigen (professionele) waarden en idealen van de 
leerkracht; 

•  het hebben en onderhouden van een gezamenlijke visie; 
•  de erkenning van de ervaring en deskundigheid van ieder teamlid; 
•  de verrijking van de eigen inzichten met inzichten die via studie of schoolbegeleiding wordt 

opgedaan; 
•  gezamenlijke leermomenten: o.a. studiedagen, PLG overleg, intervisie, werkplekleren, 

coaching on the job, didactisch coachen. 
 

Leren van en met elkaar, groeien en samenwerken met de bedoeling jezelf, de ander en de groep op 
een hoger plan te brengen. 
Hiervoor zetten we professionalisering didactisch coachen in. Tijdens deze professionalisering maken 
we de koppeling van didactisch coachen met bewustwording van leerstrategieën en vakdidactiek , 
om zo de verschillende professionaliseringsonderwerpen met elkaar te verbinden en te versterken. 
We kiezen hierbij als oefenterrein begrijpend lezen/luisteren regulier en spelling Leonardo, omdat 
we met name op die gebieden de opbrengsten willen verhogen. Hierbij richten we ons op het 
verbeteren van de leeropbrengsten, waarbij het belangrijk is om bewustwording te creëren over hoe 
leerlingen leren en hoe ze zich kunnen ontwikkelen en hoe ze daar zelf invloed op hebben. Dit doen 
we d.m.v. de autometafoor. 
 
Onze leerkrachten blijven zich ontwikkelen en professionaliseren. 
Op school doen we dit door middel van de teambijeenkomsten waar we bezig zijn met het 
optimaliseren van ons onderwijs (evidence-informed en evidence-based). Andere vormen van 
ontwikkeling zijn studiedagen van school, maar ook scholing via de Optimus Academie of eigen 
gekozen cursussen en opleidingen. 
 
Scholing komt aan de orde bij de ontwikkelgesprekken. Medewerkers kunnen voor (persoonlijke) 
scholing opteren (bij voorkeur in relatie tot de organisatorische doelen van de school, de 
schoolverbeterdoelen, de competentieset en/of het opgestelde persoonlijk ontwikkelplan) en 
daarnaast organiseert en faciliteert de directeur teamgerichte scholing. Ook deze scholing richt zich 
op het versterken van de missie, de visie en de ambities (doelen) van de school. In de regel volgt het 
team 6 keer per jaar teamgerichte scholing. Iedereen is daarbij aanwezig (studiedagen). De 
individuele scholing wordt verwerkt in de normjaartaak onder het kopje professionalisering. 
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Ook kennisdeling in het kader van lesson learned van directeur en teamleden  met andere scholen 
vindt plaats. 
 
Taakbeleid 
Op onze school krijgen alle leerkrachten elk schooljaar taken toebedeeld. We hebben daarbij 
gekozen voor het overlegmodel. Vóór de zomervakantie bespreekt de schoolleider met iedere 
individuele leraar en maakt schriftelijk afspraken over het aantal lesuren of lesgebonden en/of 
behandeltaken, de tijd voor voorbereiding en nazorg, de professionalisering en overige taken 
(Cupella).  
 
Samen Opleiden 

De Regenboog is een opleidingsschool. Dit betekent dat wij cyclisch 
aandacht geven aan het begeleiden en opleiden van studenten. Op een 
opleidingsschool zijn mentoren (onze eigen leerkrachten) opgeleid om 
studenten te begeleiden. Daarnaast geven wij vorm aan onze 
schoolontwikkeling met hulp van onze studenten.  
Behalve door een mentor wordt de student op een opleidingsschool 

begeleid door een schoolopleider. We werken samen met de Hogeschool Arnhem en Nijmegen om 
de studenten de kwaliteit te bieden waar zij behoefte aan hebben.  
“Samen Opleiden voor de toekomst”. 
 
Daarnaast werken we samen met de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO) aan de 
HAN en Radboud Universiteit. De Radboud Universiteit verzorgt ook de opleiding Pedagogische 
Wetenschappen van Primair Onderwijs (PWPO), waarmee Optimus tevens een convenant getekend 
heeft.  
Studenten van het ROC (Regionaal Opleidingscentrum) uit Nijmegen krijgen eveneens de gelegenheid 
om stage te lopen op onze school en zijn een welkome aanvulling binnen ons team. 
 

Eigen ambities 
 

•  Borgen van de professionele leercultuur. 
•  Door ontwikkelen van de school als een lerende organisatie, waarbij gebruik wordt 

gemaakt van ieders talent en expertise.  
•  Regelmatige studiedagen voor het gehele team, waarvan de inhoud is afgestemd op het 

jaarplan/schoolplan. 
•  Onze leerkrachten, intern begeleider en directeur blijven zich ontwikkelen en 

professionaliseren. 
•  Door ontwikkelen van didactisch coachen, waarbij wordt geleerd van en met elkaar.  
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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. 
Het kwaliteitszorgsysteem staat beschreven in de notitie Kwaliteitszorg Optimus. De PDCA-cyclus 
wordt hierin toegelicht. 
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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 CVB alle scholen waarbij de speerpunten uit de jaaragenda 
met directeur, ib’er en team worden besproken. Het CVB 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. 
 
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 CvB 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. 

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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4.2  Kwaliteitszorg vanuit de Regenboog 
 
Basiskwaliteit 
'Continu verbeteren', is onze manier van werken op school.  
Kwaliteitszorg is voor ons dus zeggen wat je doet, doen wat je zegt, laten zien dat je goed doet wat je 
zegt en wat je doet steeds beter proberen te doen.  
Kinderen en ouders zijn tevreden over aanbod en kwaliteit op de Regenboog. De Audit van mei 2022 
bevestigt de goede kwaliteit! 
We zijn bewust van kwaliteit en sturen daarop. Dit doen wij door duidelijke doelen te formuleren, de 
goede dingen doen en de goede dingen goed doen, monitoren en bijstellen als het nodig is, samen 
gericht werken aan verbeteringen, elkaar opzoeken en het gesprek aangaan en waarmaken wat we 
beloven. We erkennen de waarde van “evidence informed” kennis en onderzoek en vinden het 
vanzelfsprekend dat ons team dat in de praktijk brengt. Op die manier garanderen we dat onze 
keuzes zo stevig mogelijk geworteld zijn in de vorm van beproefde aanpakken. 
Door nadrukkelijke aandacht voor de ontwikkeling van de basisvaardigheden bij de leerlingen 
versterken we kansengelijkheid. 
 
SKA 1 Visie, ambities en doelen  
De Regenboog heeft een gedragen visie op goed onderwijs, heeft daarvoor ambities en doelen 
opgesteld en stuurt op het behalen daarvan. Onze missie en visie zijn leidend voor onze ambities en 
de daaruit voortvloeiende schoolontwikkeling.  
De Regenboog sluit nauw aan bij de visie en doelen van het bestuur en de kenmerken van de 
leerlingpopulatie.  
 
We zorgen op systematische wijze voor het verbeteren en/of borgen van de kwaliteit. Op basis van 
onze missie en visie hebben we beleidsterreinen vastgesteld die de focus vormen voor onze 
kwaliteitszorg. De ambities en de doelen die het team wil behalen staan beschreven in de 
jaarplannen. Deze worden jaarlijks geëvalueerd, waarna nieuwe doelen worden geformuleerd. 
Daarnaast wordt er cyclisch gewerkt met de PDCA-cyclus, workflows, onderwijsplannen, de 
jaarontwikkelplannen van de PLG’s en beleidsplannen om de kwaliteit van ons onderwijs zichtbaar te 
maken.  
Het onderwijs wordt systematisch verbeterd op basis van de diepte-analyses van de methode-
onafhankelijke toetsen. Het team evalueert en analyseert twee keer per jaar gezamenlijk de 
leerresultaten. De uitkomsten van deze analyses worden benut om het onderwijs te verbeteren en 
nader af te stemmen op schoolniveau (onderwijsplannen) en op de onderwijsbehoefte van het 
individuele kind en de groep (interventieplannen). De analyse met interventies worden vastgelegd in 
het schoolanalyseverslag. 
In de onderwijsplannen wordt helder beschreven waar wij de focus leggen en op welke manier wij 
het vak aanbieden.  
Wij hebben een onderwijsplan voor begrijpend luisteren/lezen, technisch lezen, spelling, 
woordenschat, rekenen en metacognitieve vaardigheden. 
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Daarnaast hebben we onze kwaliteitszorg gekoppeld aan ons integraal personeelsbeleid. Daardoor 
borgen we dat de schoolontwikkeling en de ontwikkeling van onze medewerkers parallel verloopt. 
Op onze school betrekken we ook externen bij de bepaling en beoordeling van onze kwaliteit. 
Planmatig wordt onze school geauditeerd, organiseren we feedback met MR, OR, 
ouderklankbordgroep Leonardo en beschikken we over een leerlingenraad. 
Ieder jaar stellen we een jaarplan op met onze verbeterdoelen. Het jaar sluiten we af met een 
jaarverslag waarin we verantwoording afleggen aan onze stakeholders voor wat betreft de realisatie 
van onze verbeterdoelen en de behaalde resultaten. 
 

 
 
Figuur 2 Kwaliteitscyclus de Regenboog  

 
 

 

 

 

Aanpassing en 
verantwoording 

Monitoring 

Uitvoering Planning 

• OSO, Focus PO, LVS 
• Coaching on the job / SVIB 
• Professionalisering 
• Teamscholing 
• Lesobservaties 
• Toetskalender 
• Studiedagen, teamvergaderingen 
• Overleg stakeholders 
• Uitvoering plannen RI&E 
• Uitvoering MOP 

• Schoolbezoek CvB/ 
klassenbezoeken 

• Interne audits 
• Tevredenheidsonderzoeken 
• Groeps-/schoolbespreking 
• Monitoringsgesprekken 
• Evaluatie onderwijsplannen 
• Evaluatie workflows, 

jaarontwikkelplannen 
• Gesprekkencyclus 
• Dialoog MR, OR, LR 
• Ouder/ kindgesprekken 
• Analyse toetsresultaten/didactiek 
• Incidentenregistratie 
• Afname RI&E 
•

• Jaarplan 
• Jaaragenda 
• Schoolgids, website 
• Workflows/jaarontwikkelplannen 
• Onderwijsplannen 
• Schoolveiligheidsplan 
• Plan van aanpak “Wereldschool” 
• Plan van aanpak RI&E 
• Meerjaren onderhoudsplan (MOP) 
 

• MR, CvB, inspectie van onderwijs 
• Jaarverslag 
• Nieuwsbrieven, website, 

schoolgids 
• Ontwikkelgesprekken 

medewerkers 
• Bijstellen onderwijsplannen en 

workflows 
• Bijstellen jaarontwikkelplannen 
• Rapportfolio 
• Beleidsplannen taal, rekenen, ICT, 

cultuur en hoogbegaafdheid 
• Evaluatie plannen RI&E 
• Bijstellen MOP 
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SKA 2 Uitvoering en kwaliteitscultuur  
De Regenboog hecht veel belang aan een professionele cultuur, aan het samen leren en werken. 
Daarom werken en leren we samen in professionele leerteams (PLG), intervisiemomenten, coaching 
on the job en didactisch coachen. Hierbij is het voor het team van belang dat er erkenning is voor de 
ervaring en deskundigheid voor ieder van hen. Op deze wijze is geborgd dat de leerkrachten 
betrokken zijn bij het ontwikkelen van het onderwijskundig beleid van de school.  
De directeur heeft een duidelijke visie en draagt deze uit in kwaliteitsverbeteringen. Het team is 
ambitieus, goed op de hoogte van de veranderonderwerpen en de doelen die men wil behalen. Er is 
een professionele cultuur om gezamenlijk te werken aan het realiseren van goed onderwijs. De 
directeur betrekt de leraren bij de verbetercultuur en zorgt voor een veilig leerklimaat. De directeur 
verricht inspanningen om de leraren in hun kracht te zetten en te houden. 
De school pakt veranderonderwerpen aan en beschrijft deze uitgebreid in diverse documenten. Om 
de kwaliteit binnen de PLG’s te versterken werken we met de kwaliteitscirkel de Regenboog en 
volgens format jaar- en ontwikkelplannen. (Zie bijlage 1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3 Kwaliteitscirkel de Regenboog 
 
Binnen de jaarcyclus en in documenten is er een duidelijke zorgstructuur. De rol van de ib’er is 
helder. Er zijn korte lijnen tussen de groepsleerkrachten, de ib’er en de schooleider. Er is een nauwe 
samenwerking binnen het team en er wordt een open professionele dialoog gevoerd. 
Goed  functionerende organisaties kenmerken zich door kwaliteit in interactie die zichtbaar wordt in 
o.a. een feedbackcultuur, die leerbevorderend en motivatieverhogend werkt voor iedereen.  
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Een organisatie die graag wil dat haar leerkrachten echt gaan leren samenwerken en vanuit dit 
gedachtegoed Didactisch Coachen leerlingen gaan begeleiden, gaat als samenwerkende professionals 
aan het leren en creëren. 
De directeur leert hoe zij het gedachtegoed van Didactisch Coachen vertaalt naar visie ontwikkeling 
en leiderschap, “Leidinggevend Coachen”.  Zij gaat zich de vaardigheden eigen maken om 
Leidinggevend Coachen toe te passen in de eigen interventies naar leerkrachten. 
De leerkrachten doen hetzelfde vanuit hun rol: zij maken de onderwijskundige vertaling van 
Didactisch Coachen en gaan leren hoe zij leerlingen (maar ook elkaar) leerbevorderend en motivatie 
verhogend kunnen coachen en/of feedback geven. 
Dit betekent dat er op verschillende niveaus in de organisatie een ontwikkelproces op gang wordt 
gebracht. Een proces dat ruimte biedt aan kennismaken met de achtergronden en de systematiek 
van Didactisch Coachen, aan de vertaling naar de praktijk en aan het leren van de vaardigheden die 
bij Didactisch Coachen horen. 
 
SKA 3 Evaluatie, verantwoording & Dialoog  
De wijze waarop de Regenboog zich intern en extern verantwoordt, voldoet aan de wettelijke eisen. 
Als school communiceren wij op een transparante manier over de resultaten en plannen via de 
schoolgids, het schoolplan, jaarplan, jaarverslag, nieuwsbrieven, de website en via 
scholenopdekaart.nl.  
Ieder jaar evalueren wij ons jaarplan om op basis van de evaluatie tot een nieuw plan te komen. 
Daarnaast hanteert Optimus een systeem van interne auditing. Deze audits geven belangrijke 
informatie over de ontwikkeling van onze school en geven input voor het volgende jaarplan. 
Ook de verslagen van de auditcommissie en het verslag van het schoolbezoek van het College van 
Bestuur wordt meegenomen in de prioritering en keuze van onderwerpen die uitgewerkt worden in 
de jaarplannen. 
In de schoolgids legt de school verantwoording af over de resultaten van de schoolontwikkeling en 
de eindopbrengsten.  
Binnen de school wordt er gezamenlijk verantwoording afgelegd aan elkaar tijdens de 
schoolbesprekingen (2 keer per jaar) en individuele verantwoording in de gesprekkencyclus tussen 
een medewerker en de directeur. 
 
Er is afstemming met andere organisaties binnen en rond onze school. Daarnaast voert de school 
dialoog met MR, ketenpartners buiten de school, zoals voorschoolse organisatie, scholen voor VO, 
diverse geledingen en het College van Bestuur van Optimus. De school organiseert actief tegenspraak 
om hun onderwijs te verbeteren. 
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Communicatie en samenwerking tussen school, leerkracht, ouder en 
leerling vinden wij belangrijk. We werken met ouders en kinderen in 
een leer- en leefgemeenschap en betrekken ouders, vanuit die visie bij 
de inhoud van ons onderwijs. Communicatie, informatie, 
samenwerking en verantwoording spelen daarbij een belangrijke rol. 
Ons doel is een gouden driehoek creëren waarin leerling, leerkracht en 
ouders krachtig in contact zijn. Waar ze kunnen leren en profiteren van 
en met elkaar in het belang van een goede ontwikkeling van het kind.  
Dat betekent dat de lijnen kort moeten zijn met respectvolle 

communicatie vanuit gelijkwaardigheid.  
 
In het begin van het schooljaar houdt de school een algemene informatiemiddag. Op deze middag 
krijgen ouders naast algemene schoolinformatie ook informatie van de leraren over het programma 
en de werkwijzen in de groepen. 
 
Ouders worden door (minstens) drie gesprekken en het rapportfolio op de hoogte gehouden van de 
school- en persoonlijke ontwikkelingen van hun kinderen. De kinderen zijn hierbij nauw betrokken. 
Vanaf groep 5 willen we graag dat de kinderen aanwezig zijn bij het gesprek.  
In het startgesprek/huisbezoek (september/oktober) ligt de nadruk op de sociaal emotionele 
ontwikkeling en de wederzijdse verwachtingen voor het schooljaar. 
In het voortgangsgesprek (maart) ligt de nadruk op de cognitieve ontwikkeling a.d.h.v. de Cito- 
toetsen.  
In het eindgesprek (juni) ligt de nadruk op de overdracht naar het volgende schooljaar. Leerlingen in 
groep 7 ontvangen tijdens het eindgesprek tevens het voorlopig schooladvies voor het voortgezet 
onderwijs.  
 
Buiten de rapportfoliogesprekken informeren leerkrachten de ouders ook regelmatig over zaken die 
in de klas hebben plaatsgevonden, zowel positief als negatief. De lijntjes tussen school en ouders zijn 
hierdoor kort. Daar waar meer zorg en/of ondersteuning nodig is dan het reguliere, spreken we over 
specifieke communicatie. Hierbij zijn alle partijen die de zorg voor de leerling oppakken vanuit 
gelijkwaardigheid, gezamenlijke verantwoordelijkheid en respectvolle communicatie. 
 
Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van oudercommunicatie via Parro. Parro maakt het mogelijk om 
naast berichten ook foto’s en bestanden te delen of chatgesprekken met ouders te voeren. Parro 
wordt gebruikt om informatie van de school of een groep met ouders te delen. Parro is beschikbaar 
in meerdere talen, waaronder Engels, waardoor wij ook met onze anderstalige ouders kunnen 
communiceren. 
 
Iedere twee jaar worden er tevredenheidsonderzoeken afgenomen onder leerlingen, ouders en 
medewerkers. Naar aanleiding van de resultaten worden desgewenst of noodzakelijk acties 
ondernomen. Een samenvatting van de resultaten van de ingevulde vragenlijsten worden 
gepubliceerd in de nieuwsbrief en zijn op te vragen bij de directeur. 
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Eigen ambities 

We zijn bewust van kwaliteit en sturen daarop door: 

Visie, ambities en doelen  
•  D.m.v. de voortgangsmeting didactisch coachen wordt bij de teamleden de vooruitgang t.o.v. 

de 0-meting bekeken en leerpunten voor verdere ontwikkeling en begeleiding bepaald. 
•  Borgen en planmatig werken PLG’s, waarbij we alert blijven op 'focus houden' en 'stilstaan bij 

successen'.  
 
Uitvoering en kwaliteitscultuur  

•  Borgen van eerder ingezette en nieuwe onderwijsontwikkelingen.  
 
Evaluatie, verantwoording en dialoog  

•  Evalueren en aanpassen van bestaande workflows, beleidsplannen en onderwijsplannen.  
•  Actualiseren van bestaande protocollen.  
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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 Optimusniveau 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 1: Mindmap visie Regenboog 
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Bijlage 2: Format jaarontwikkelplannen 

                                                                                           Jaarontwikkelplan 

Dromen (onze ambitie/de doelstelling) 
Welke doelen staan er 

centraal voor de komende 
periode?  

 

Tot welke opdracht komen 
we? 

 

 
Durven (ontwerpen/plan van aanpak) 

Welke informatie is er 
nodig? Welke 

onderzoeksvraag hebben 
we? 

 

Welke keuzes maken we? 
Hoe pakken we het aan?  

 

 
Doen (realisatie/aan de slag in het Leerrijk) 

Wat betekent dit voor de 
planning? 

 

Hoe zit de begeleiding 
eruit? 

 

Wie kan ons voorzien van 
feedback? 

 

 
Denken (reflecteren 

Zijn de doelstellingen 
gerealiseerd?  

 

Wat hebben we geleerd? 
Hoe vieren we dit? 

 

 
Delen (verspreiden) 

Hoe borgen we de 
gemaakte stappen? 
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Bijlage 3: Instemming schoolplan 2022-2026 

Vaststelling schoolplan 2022-2026 

Schoolbestuur Optimus 

Plaats: Datum: 

Drs. H.J.Th. van de Ven   
Voorzitter College van Bestuur 
Optimus Primair Onderwijs 

Grave 4 november 2022
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