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Inleiding 
 

Basisschool ’t Stekske is een dorpsschool nieuwe stijl, gevestigd in Langenboom. Een team van 15 

mensen verzorgt en ondersteunt het onderwijs aan ongeveer 140 leerlingen. Zij worden daarbij 

ondersteund door een grote groep van betrokken ouders. Het motto van de school is ‘de school zijn 

we samen: leerlingen, ouders en team’. Dit creëert een saamhorigheid die de kwaliteit van en de 

betrokkenheid bij het onderwijs in Langenboom ten goede komt. 

 

Als dorpsschool nieuwe stijl is Basisschool ’t Stekske een open organisatie en een bruisend onderdeel 

van het dorp Langenboom. De school realiseert goed onderwijs voor alle leerlingen. Daarbij wordt 

niet gekozen voor een specifiek onderwijsconcept of een bijzondere organisatievorm. Het team van 

’t Stekske is permanent bezig om goed onderwijs nog beter te maken. Daarbij wordt goed gekeken 

naar de bewezen inzichten die het onderwijsaanbod verder kunnen verrijken. 

 

Deze inspanning heeft geleid tot een vorm van onderwijs waarbij brede ontwikkeling en goed 

ontwikkelde basisvaardigheden centraal staan. De leerlingen ontwikkelen zich in een pedagogisch 

sterk en veilig klimaat tot wereldburgers die hun plek weten te vinden in de samenleving. In de mate 

waarin ze het aankunnen, krijgen ze daarbij ook verantwoordelijkheid voor hun eigen leer- en 

ontwikkelingsproces. 

 

Daarnaast is Basisschool ’t Stekske een prettige plek om te werken. In tijden waarin er een groot 

tekort is aan leerkrachten wordt veel energie gestoken in het zijn en blijven van een krachtige en 

professionele organisatie waarin mensen duurzaam inzetbaar zijn en hun ambities kwijt kunnen. 

Deze inspanningen resulteren in een gedreven en enthousiast team van onderwijsgevenden en 

onderwijsondersteuners die samen het beste realiseren in het belang van de leerlingen. 

 

In dit schoolplan 2022-2026 vindt u de plannen die school heeft voor deze planperiode. Deze zijn 

sterk gelieerd aan het koersplan van Optimus Primair Onderwijs. Het accent ligt daarbij op de 

voornemens met betrekking tot het onderwijskundig beleid (hoofdstuk 2), het personeelsbeleid 

(hoofdstuk 3) en de kwaliteitszorg (hoofdstuk 4).  

 

De school zijn we samen: leerlingen, ouders en team. En vanuit deze samenwerking zien wij de 

toekomst met vertrouwen tegemoet. 

 

Team Basisschool ’t Stekske 

Oktober 2022 
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1  Algemene informatie 
 

 

1.1  Optimus Primair onderwijs 
 

Basisschool ‘t Stekske valt onder het bestuur van Optimus Primair Onderwijs. Optimus Primair 

Onderwijs bestaat uit 41 basisscholen, waaronder twee speciale scholen voor basisonderwijs, 

verspreid over de gemeenten Land van Cuijk, Maashorst en Oss. Binnen Optimus werken zo’n 670 

medewerkers die onderwijs verzorgen voor circa 6.000 leerlingen. Meer informatie is te vinden op de 

website: www.optimusonderwijs.nl 

 

Missie Optimus: Hier gaan we voor 

 

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

gelukkige, zelfstandige en kritische wereldburgers. Gedurende hun hele 

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

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

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

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

duurzame samenleving én kenniseconomie. 

 

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

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

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

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

 

 

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

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

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

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

 

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

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

  

http://www.optimusonderwijs.nl/


5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waartoe dient onderwijs (Bron: Biesta, 2012) 

 

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 hier te vinden) 

 

  

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 

https://www.optimusonderwijs.nl/over-optimus/onze-koers/
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1.2  Basisschool ‘t Stekske 
 

 

Algemene kenmerken van de school 
 

Basisschool ’t Stekske ligt aan de rand van het dorp Langenboom, in noordoosten van Noord-

Brabant. De omgeving van de school is zeer groen, met het bos en open water dichtbij. De naam, ‘t 

Stekske, verwijst naar een jong plantje. De jonge plantjes, dus de kinderen op 't Stekske, worden op 

de school begeleid bij het opgroeien naar verantwoordelijke wereldburgers. Brede vorming, met 

gerichte aandacht voor de basisvaardigheden lezen, spelling en rekenen, staat daarbij centraal. Zo 

veel mogelijk verpakt in aantrekkelijke thema’s is er op een avontuurlijke manier aandacht voor de 

noodzakelijke kennis, vaardigheden en houdingen die van echte wereldburgers verwacht mag 

worden. 

 

 

Het team 
 

Het team van ’t Stekske bestaat uit ongeveer 15 enthousiaste medewerkers en ondersteuners. Er is 

een directeur, 11 leerkrachten, een leerkrachtondersteuner, een vakdocent bewegingsonderwijs, 

een administratief medewerker en een conciërge. 

 

 

Waar staat de school voor? 
 

Basisschool ’t Stekske is een dorpsschool nieuwe stijl. Vrijwel alle kinderen in Langenboom zitten op 

deze school en de ouders en verzorgers zijn zeer betrokken bij de school. De visie op onderwijs is 

uitgewerkt in zes onderwijskundige pijlers. Vanuit deze pijlers, gebaseerd op wetenschappelijk 

bewezen inzichten, wordt het onderwijs georganiseerd en aangeboden.  
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De 6 onderwijskundige pijlers (Bron: ’t Stekske) 

 

De pijlers sluiten nauw aan bij het koersplan van Optimus. Ze zijn een belangrijk deel van de 

concretisering en verdieping. De planperiode van het schoolplan 2022 – 2026 staat in het teken van 

de verdere doorontwikkeling van de onderwijskundige pijlers. Goed onderwijs is namelijk nooit af en 

ambities houden nooit op. Onder de pijlers zit ook de basiskwaliteit die benoemd is door de Inspectie 

van het Onderwijs. Basisschool ’t Stekske realiseert deze basiskwaliteit en monitort voortdurend dat 

dit ook zo blijft. Hiervoor wordt het waarderingskader van de Inspectie van het Onderwijs gebruikt 
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als onderzoeksinstrument. Iedere drie jaar vindt er een interne audit plaats waarin alle zaken tegen 

het licht worden gehouden. 

 

 

Schoolpopulatie en schoolweging 
 

Op ’t Stekske zitten ongeveer 140 leerlingen (teldatum oktober 2021). Ze komen bijna allemaal uit 

Langenboom. Enkele leerlingen komen uit dorpen in de buurt. De schoolgrootte blijft de komende 

jaren constant of gaat wellicht door de nieuwbouw in het dorp enigszins stijgen.  

 

 
Herkomst van de leerlingen (Bron: Scholen op de kaart) 

 

 

De schoolweging van ‘t Stekske is 28,24 (2021-2022). De schoolweging is de maat van de inspectie 

die bepaalt waar de signaleringswaarde voor de resultaten op de eindtoets ligt. De schaal van 

schoolweging loopt van 20 voor een minder complexe leerlingpopulatie tot 40 voor een complexe 

leerlingpopulatie. Hoe hoger de schoolweging (en dus hoe complexer de leerlingpopulatie), des te 

lager de signaleringswaarde voor de resultaten op de eindtoets komt te liggen. Met deze 

schoolweging is ’t Stekske qua populatie een gemiddelde school. 

Het spreidingsgetal dat hoort bij de schoolweging is 5,3. Dit getal zegt iets over variatie voor wat 

betreft de leerlingkenmerken. Op basis hiervan kunnen conclusies getrokken worden over de mate 

waarin de leerbehoeften van kinderen uit elkaar lopen en de school hiermee rekening zal moeten 

houden. Ook het spreidingsgetal komt overeen met dat van een gemiddelde school. 
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De leeropbrengsten 
 

’t Stekske is een school die veel aandacht besteed aan brede vorming. De basisvaardigheden lezen, 

taal, rekenen en kennisontwikkeling zijn hiervan onderdeel. Een aantal lees- en taaldoelen die 

samenhangen met basisvaardigheden worden voortdurend gemeten met behulp van een 

leerlingvolgsysteem en door middel van de eindtoets basisonderwijs. Dit gebeurt met behulp van de 

zogenaamde referentieniveaus 1F en 1S/2F. 1F staat daarbij voor het fundamentele niveau, wat 

gezien wordt als een soort van minimumniveau. 1S/2F is het hoger liggende streefniveau van het 

basisonderwijs.  

 

 
Opbrengsten op niveau 1F over 3 schooljaren (Bron Vensters / Duo, 2022) 

 

 
Opbrengsten op niveau 1S / 2F over 3 schooljaren (Bron Vensters / Duo, 2022) 

 

De conclusie met betrekking tot de opbrengsten is dat ’t Stekske gemeten over drie schooljaren 

vergelijkbaar scoort met het landelijk gemiddelde dat hoort bij scholen met eenzelfde schoolweging. 

Daarmee zit de school ruim boven de signaleringswaarden (zwarte stippellijn in de grafiek) van de 

Inspectie van het Onderwijs. Op zich zijn dit leerresultaten waar je tevreden over kunt zijn. Toch zien 

we als team mogelijkheden om de lat de komende planperiode wat hoger te leggen en gaan 

streefdoelen formuleren die daarbij passen. Daarbij passen nieuwe onderwijskundige ambities die 

we willen gaan realiseren in de komende jaren.  
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Wat zijn de (onderwijskundige) ambities van ‘t Stekske? 
 

Als het gaat om de ambities van ’t Stekske staan in de schoolplanperiode 2022-2026 het permanent 

verbeteren van de reeds besproken 6 onderwijskundige pijlers centraal. Deze staan voor het bieden 

van brede ontwikkelingsmogelijkheden. Daarbinnen is er speciale aandacht voor de 

basisvaardigheden. Het landelijk beleid is namelijk sterk gericht op het verbeteren van deze 

basisvaardigheden en het team van ’t Stekske onderschrijft het belang hiervan. In meer focus leggen 

op de basisvaardigheden kunnen oplossingen gevonden worden voor het overvolle curriculum van 

scholen en de hoge werkdruk bij leerkrachten. Meer van minder kan het onderwijs verbeteren en 

kansen bieden voor het creëren van een beter evenwicht tussen de aandacht voor leermotivatie en 

effectieve didactiek. Aandachtspunt is wel dat de focus op de basisvaardigheden niet ten koste van 

het brede ontwikkelingsaanbod van de school mag gaan. Dit zou zowel ten aanzien van het koersplan 

als ten aanzien van de 6 onderwijskundige pijlers van de school onwenselijk zijn. 

 

Meer focus op de basisvaardigheden betekent voor ’t Stekske blijven zoeken naar 

verbetermogelijkheden bij de schoolaanpak op het gebied van rekenen, lezen, taal en 

kennisontwikkeling. Dit vraagt om een samenhangend proces dat een cyclisch karakter heeft en gaat 

van visie naar doelen naar aanbod naar aanpak naar opbrengsten. Als deze cirkel is doorlopen, zal dit 

opnieuw leiden tot een aanscherping van de visie en weer aanleiding zijn tot een volgende cyclische 

verbeterslag. Hierin schuilt een continu-ontwikkeling. 

 

 
 

Om te komen tot een gestructureerd verbeterproces zijn aan alle vier de delen van de cyclus 

ontwikkelvragen gekoppeld. Deze zullen de komende jaren centraal staan als het gaat om het 

continu verbeteren van het onderwijsaanbod in Langenboom. Voortdurend wordt bekeken welke 

vragen de opmaat kunnen zijn naar verdere verbetermogelijkheden. Deze krijgen een plek in de 

jaarplannen. Het is dus niet zo dat alle vragen permanent aan de orde zijn, maar er wordt een focus 

gelegd op een select en haalbaar aantal zaken die een vliegwiel kunnen vormen op weg naar nog 

beter onderwijs. Hieronder worden de verbetercyclus gecombineerd met de ontwikkelingsvragen 



11 

 

 

weergegeven.  In feite is dit overzicht de helikopterview op de ambities die het team van ’t Stekske 

de komende jaren wil realiseren als het gaat om de basisvaardigheden. 

 

 
Totaaloverzicht schoolontwikkelingsvragen planperiode 2022-2026 (Bron: ’t Stekske) 

 

 

 

 
Uitvergroting schoolontwikkelingsvragen, kwadrant 1: van visie naar doelen (Bron ’t Stekske) 
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Uitvergroting schoolontwikkelingsvragen, kwadrant 2: van doelen naar aanbod (Bron ’t Stekske) 

 

 

 
Uitvergroting schoolontwikkelingsvragen, kwadrant 3: van aanbod naar aanpak (Bron ’t Stekske) 
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Uitvergroting schoolontwikkelingsvragen, kwadrant 4: van aanpak naar opbrengst (Bron ’t Stekske) 

 

Op basis van de bovenstaande verbetercyclus met schoolontwikkelingsvragen zal de kwaliteit van het 

onderwijsaanbod op ’t Stekske de komende vier jaar bewaakt en verbeterd worden. In de 

jaarplannen die gaan volgen staan de concrete tussendoelen verwoord. In dit schoolplan beperken 

we ons tot de richting en de lange-termijn-doelen die aangeven waar de school na afloop van de 

planperiode 2022-2026 staat. In hoofdstuk 2, dat gaat over het onderwijskundig beleid, zullen we de 

genoemde ambities beschrijven vanuit het waarderingskader van de Inspectie van het onderwijs. 

 

 

Hoe worden de ambities gerealiseerd? 
 

Onderwijs geven kan altijd beter. Het is de taak van een schoolteam om verbeterpunten te 

benoemen en deze vervolgens te realiseren. Basisschool ’t Stekske heeft een duidelijke identiteit 

vanuit de zes onderwijskundige pijlers. Deze zijn voor de planperiode 2022-2026 gekoppeld aan 

schoolontwikkelingsvragen. Wat we nog niet beschreven hebben is de manier waarop we dit willen 

realiseren, dus de schoolontwikkelaanpak die we hierbij hanteren. Deze staat hieronder 

weergegeven. 

 

Op ’t Stekske werken wij daarbij vanuit de onderstaande schoolontwikkelaanpak.  
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De schoolontwikkelingsaanpak (Bron: 't Stekske) 

 

Vanuit het koersplan van Optimus Primair Onderwijs ontstaat het schoolplan voor ’t Stekske. Beide 

zijn geschreven voor de planperiode 2022 tot en met 2026. Vanuit deze plannen ontstaat 

voorafgaande aan ieder schooljaar het jaarplan. Dit bevat de speerpunten en ambities die gedurende 

het nieuwe schooljaar centraal staan. Daarmee staan de jaarplanpunten vast, maar er zijn nog altijd 

meerdere wegen om deze te realiseren. Dit vraagt om ruimte voor de leerkrachten die het samen in 

de unit uit moeten voeren. Binnen de vastgestelde doelen bepalen zij de concrete acties. De 

voortgang daarvan is permanent terug te vinden op het teamactiebord. Afgeronde acties worden, 

indien succesvol, beschreven in korte routinedocumenten die onderdeel uitmaken van ons 

routineboek. Dit boek is met name bedoeld om gerealiseerde verbeteringen overdraagbaar te maken 

en de continuïteit te borgen. 
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2  Onderwijskundig beleid 
 

De onderwijskundige pijlers en de verbeterambities van Basisschool ’t Stekske sluiten nauw aan bij 

de ambities die terug te vinden zijn in het koersplan ‘Optimus Wereldscholen’. Ook zijn ze nauw 

verbonden met de basiskwaliteit die van scholen verwacht mag worden en waarop wordt toegezien 

door de Inspectie van het Onderwijs. De komende planperiode zal voor ’t Stekske in het teken staan 

van verdere doorontwikkeling van de zes onderwijskundige pijlers die staan voor brede 

ontwikkelingsmogelijkheden, met speciale aandacht voor de basisvaardigheden. Bij deze 

doorontwikkeling zullen de in hoofdstuk 1 genoemde schoolontwikkelingsvragen centraal staan. In 

dit hoofdstuk zullen de ambities beschreven worden vanuit het waarderingskader van de Inspectie 

van het Onderwijs. Daarbij wordt bij het benoemen van de basiskwaliteit gebruik gemaakt van het 

meest recente interne auditrapport. Dit onderzoek is gedaan in juni 2021. Omdat een aantal 

aanbevelingen inmiddels is uitgevoerd is de tekst van de auditcommissie in veel gevallen niet 

letterlijk overgenomen, maar aangepast aan de feitelijke stand van zaken op dit moment.  

 

 

2.1  We tillen het basisniveau omhoog 
 

Het team van ’t Stekske zorgt 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: 

- 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. 

- 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. 

- We versterken kansen door integrale samenwerking 

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

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

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

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

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

(sociale vaardigheden en burgerschapsvorming). 

 

1. Leerlingen nemen medeverantwoordelijkheid 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, gezondheid en beweging, W&T. 

4. Leerlingen zijn informatievaardig en mediawijs. 

5. Leerlingen zijn zich bewust van de invloed die ze zelf hebben op hun eigen gezondheid en die van 

de ander. 

 

 

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 van het versterken van kansen 

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

onderzoeksresultaten en goede praktijken 

3. We hebben oog voor de behoeften van leerlingen. 

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

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

 

 

2.4  Onderwijskundig beleid vanuit de visie van de school 
 

De visie van Basisschool ’t Stekske is uitgewerkt in de zes onderwijskundige pijlers die beschreven 

staan in hoofdstuk 1. In dat hoofdstuk is tevens aangegeven welke schoolontwikkelingsvragen in de 

planperiode 2022-2026 aan de orde zullen zijn om onderwijskundige pijlers weer verder te verdiepen 

en te realiseren. Deze twee zaken zijn richtinggevend voor het onderwijskundig beleid dat de school 

voert om de basiskwaliteit te borgen en verder uit te bouwen. 
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Centrale vragen bij het realiseren van de basiskwaliteit zijn: 
• Voelen de leerlingen zich veilig? 

• Heeft de school zicht op de ontwikkeling van de leerlingen? 

• Krijgen de leerlingen goed les? 

• Leren de leerlingen voldoende? 

 

Centraal bij de bewaking van de onderwijskwaliteit op Basisschool ’t Stekske staat het 

waarderingskader zoals dat opgesteld is door de Inspectie van het Onderwijs. Dit is tevens het 

onderzoekskader dat gehanteerd wordt.  
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Op basis van dit kader evalueert het team van de school jaarlijks. Verder is er iedere drie jaar een 

audit door een auditcommissie van Optimus. De evaluaties en de audits zijn een belangrijke input 

voor de ambities die geformuleerd worden en een plek krijgen in het schoolplan en de jaarplannen. 

Hieronder worden de ambities beschreven vanuit het perspectief van het waarderingskader. 

 

 

OP1 Onderwijsaanbod 

het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving 

- het onderwijsaanbod is breed, gericht op de referentieniveaus en het vervolg 

- het onderwijsaanbod is afgestemd op de kenmerken van de leerlingpopulatie 

- het onderwijsaanbod in de verschillende vakgebieden is goed opgebouwd 

- de school heeft een aanbod om de sociale en maatschappelijke competenties te ontwikkelen 

 

Onze basiskwaliteit OP1 

De school voldoet aan deze standaard. Het onderwijs op ’t Stekske is gericht een brede ontwikkeling 

van kinderen (kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming). Het onderwijsaanbod sluit daarbij aan. 

Voor de basisvakken vormen de SLO-focusdoelen een belangrijke leidraad. De school hanteert 

actuele methodes die de leraren ondersteunen. Dit is een bewuste keuze met het oog op de 

diversiteit in het team, de werkdruk, de mogelijke mobiliteit en het huidige tekort aan leerkrachten.  

 

Basisschool ‘t Stekske maakt op de hoofdvakgebieden gebruik van eigentijdse lesmethodes, die 

voldoen aan de kerndoelen: 

Vakgebied Methode / programma Groepen 

Aanvankelijk Lezen 

 

Veilig Leren Lezen (Kim-versie) 3 

Voorgezet lezen, inclusief 

leesbegrip 

Blink Lezen 4-8 

Taal en spelling Staal Taal en Spelling 4-8 

Rekenen Pluspunt 4 1-8 

Wereldoriëntatie Blink Wereld Geïntegreerd 3-8 

Schrijven Pennenstreken 3 3-6 

Engels Blink Engels 1-8 

Verkeer Klaar over! 5-8 

Sociaal Emotionele Ontwikkeling De positieve groep 1-8 

Burgerschapsvorming Blink Wereld Geïntegreerd 3-8 

 

De school werkt sinds het schooljaar 2021-2022 met een nieuwe rekenmethode (Pluspunt 4).  

Voor de brede ontwikkeling gebruikt de school Blink Wereld Geïntegreerd. De uitwerking van de 

thema’s en de bijbehorende kennis- en vaardigheids- en attitudedoelen vormen een doorgaande lijn 

in de school. Er wordt zicht gehouden op het programma over de jaren heen, zodat alle doelen en 

thema’s aan bod kunnen komen. Het aanbod voor burgerschap vormt hier een integraal onderdeel 

van. Vanaf groep 1-2 wordt vanuit een beredeneerd aanbod gewerkt. De groepen 1-2-3 (unit 1) 

werken samen vanuit een doorgaande lijn. Er is in groep 3 ruimte voor spel en flexibele werkplekken. 
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Het auditteam heeft vastgesteld dat het aanbod dekkend is en aansluit bij de leerlingen. De 

doorgaande lijn is zichtbaar in de school.  

 

Acties en ambities OP1 

• De school heeft aan het eind van het schooljaar 2021-2022 afscheid genomen van de 

methodiek IPC. In het team is dit besloten omdat de methode de gewenste nieuwe aanpak 

op het gebied van wereldoriëntatie onvoldoende kan ondersteunen. Op dit moment vindt 

een pilot plaats van een schooljaar met als doel om vast te stellen of de methode Blink 

Wereld hier wel in voorziet. In het voorafgaande keuzetraject is wel vastgesteld dat deze 

methode beter aansluit om te werken vanuit een gestructureerd en transparant curriculum, 

waardoor de uitstroomprofielen duidelijker kunnen worden. De pilot loopt in het schooljaar 

2022-2023 en indien deze positief wordt afgesloten vindt de verlengde implementatie plaats 

in het schooljaar daarna. 

• De school heeft de ambitie om in de eerste twee jaar van de planperiode ook het 

leescurriculum te verbeteren. Het team heeft geconstateerd dat de leesmotivatie van de 

kinderen zeer matig is en ziet een verband met de gehanteerde didactiek in de gebruikte 

methodieken (Estafette en Nieuwbegrip). Er heeft reeds een keuzeproces plaatsgevonden en 

er is nu een pilot van een jaar gestart om vast te stellen of de motivatie en de opbrengsten 

verbeterd kunnen worden door gebruik te gaan maken van de methode Blink Lezen. De pilot 

loopt in het schooljaar 2022-2023 en indien deze positief wordt afgesloten vindt de 

verlengde implementatie plaats in het schooljaar daarna. 

• Als het gaat om de gewenste aanpak kiest het team ervoor om lezen meer betekenis te gaan 

geven door het thematisch te koppelen aan wereldoriëntatie. Ook hier is uitvoerig op 

georiënteerd en een voorlopige keuze gemaakt. Dat heeft geresulteerd in de hierboven reeds 

genoemde jaarpilots, waarbij Blink Wereld en Blink lezen thematisch met elkaar verbonden 

worden. Hiermee ontstaat de situatie dat lees-, wereldoriëntatie- en taaldoelen verbonden 

kunnen worden door te werken in één en hetzelfde thema. De pilots ten aanzien van de 

beide Blinkmethoden lopen in het schooljaar 2022-2023 en indien deze positief worden 

afgesloten vindt de verlengde implementatie van deze ambitie plaats in het schooljaar 

daarna. 

• Ter versterking van het rekenonderwijs wordt op dit moment de methode Pluspunt 4 

geïmplementeerd. Het gebruik van deze nieuwe methode moet een positief effect hebben 

op de automatisering van de rekenvaardigheden. 

• In groep 1 en 2 wordt het beredeneerde aanbod versterkt door het verrijken van de 

verschillende hoeken waarbij er aandacht is voor een rijke leeromgeving en voldoende 

diepgang voor de kinderen om tot gevarieerd spel en leren te komen. Hiermee wordt zowel 

de thematische doorgaande lijn als de leerlijn door de school verder versterkt. 

• Alle hierboven genoemde leermiddeleninterventies hebben tot doel om zowel de lees- en 

leermotivatie als de opbrengsten positief te beïnvloeden. Voor wat betreft de opbrengsten 

moeten de vernieuwingen in het aanbod leiden tot het behalen van de referentieniveaus die 

verwacht mogen worden bij onze leerlingpopulatie en schoolweging. Na afronding van de 

implementatie moeten ze perspectief bieden op het verhogen van de streefdoelen. 
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OP2 Zicht op de ontwikkeling en begeleiding van leerlingen  

De school volgt de ontwikkeling van de leerlingen en biedt waar nodig passende begeleiding en extra 

ondersteuning 

- Bij binnenkomst van leerlingen wordt informatie verzameld over de kennis en vaardigheden van 

leerlingen (sluit aan op beleid doorgaande lijn van Optimus 0-14) 

- De ontwikkeling van leerlingen wordt systematisch gevolgd (Cito-LOVS-toetsprotocol– gaat om 

niveau van leerling, groep en school – toetsen voldoen aan kwaliteitsoordeel) 

- De school stelt doelen op over de ontwikkeling van leerlingen (beleid: ieder kind leert, ieder kind 

laat voldoende vaardigheidsgroei zien)  

- De school informeert ouders regelmatig over de vorderingen van hun kind  

- De school stelt vast of leerlingen genoeg profiteren van het onderwijs (Data Duiden Doelen Doen) 

- De school voert gestructureerde begeleiding uit om achterstanden tegen te gaan (NT2-onderwijs 

en begeleiding) 

- De school beschikt over een actueel Schoolondersteuningsprofiel (SOP – dit stelt het bevoegd 

gezag een keer in de vier jaar vast – artikel 8 lid 5) 

- De extra ondersteuning wordt structureel gepland en uitgevoerd  

 

Onze basiskwaliteit OP2 

De school voldoet aan deze standaard. ’t Stekske heeft twee intern begeleiders. Een ib’er richt zich 

op de onderbouw en de andere ib’er op de bovenbouw. De ib’ers staan ook voor de groep (instructie 

– zie OP3). De leraren ervaren dat de ib’ers daardoor het perspectief van de leraar voor de groep 

goed kunnen innemen. 

 

De leerlingen worden systematisch gevolgd. De leerlingen die via de peuterspeelzaal instromen 

worden met toestemming van de ouders doorgesproken. De instroom is conform de kenmerken van 

de populatie en de verwachtingen van de school. In groep 1-2 gebruiken de leraren Kijk! om de 

ontwikkeling van leerlingen te volgen en om het aanbod af te stemmen op de verschillende 

onderwijsbehoeften van leerlingen. Dit systeem biedt de leraren veel informatie. De leerlingen van 

groep 1 tot en met 8 worden verder gevolgd met het LVS Leerling in beeld van Cito. Op basis van de 

leerlingvolgsystemen vindt twee keer per jaar een analyse plaats en worden in het groepsplan de 

verklaring en activiteiten beschreven. Deze informatie gebruiken de leraren bij de lesvoorbereiding. 

Zij houden rekening met verschillende niveaus bij het geven van de instructie. 

 

Basisschool ’t Stekske heeft veel aandacht heeft voor de basisvaardigheden. Kinderen moeten de 

basisvaardigheden beheersen voordat ze aan de eigen taken mogen beginnen. Ontkoppelen van de 

groep gebeurt niet snel. Wat de brede ontwikkeling betreft, hanteert de school de doelen van Blink 

Wereld Geïntegreerd. Het beoordelingsinstrument zijnde de thematoets wordt gebruikt in 

combinatie met kindgesprekken. Het auditteam heeft geconstateerd dat de leraren in de 

groepsplannen de verklaring voor de opbrengsten noteren en de vertaalslag maken naar het werken 

in de groep. De leerlingen en hun onderwijsbehoeften zijn in beeld. 

 

Acties en ambities OP2 

• De school gaat de trendanalyses met betrekking tot de opbrengsten nadrukkelijker in beeld 

te brengen wat deze betekenen voor de inrichting van het totale onderwijs en het 

aangeboden curriculum. Uiteraard blijft de doorvertaling naar de groepsplannen veel 
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aandacht krijgen. Een eerste actie die dit reeds opgeleverd heeft, is de versterking van het 

curriculum op het gebied van lezen en kennisontwikkeling. Door deze gebieden steviger neer 

te zetten, moeten ook de opbrengsten verbeterd kunnen worden. Met name op het gebied 

van leesmotivatie, kennisontwikkeling en begrijpend lezen. Uit de literatuur weten we dat dit 

wel een kwestie is van lange adem, maar het kan de opmaat worden naar vernieuwing van 

de streefdoelen van de school.  

• Hoge verwachtingen als onderwerp gaat centraler gezet worden binnen de studiemomenten 

van het team. In het eerste gedeelte van de planperiode zal de aandacht voor hoge 

verwachtingen en de verborgen mechanismen hierachter verder geconcretiseerd worden. 

Ook gaat meer aandacht besteed worden aan wat hoge verwachtingen vragen van het 

instructiegedrag en het omgaan met verschillen. De invalshoeken die aan de orde zijn, zijn 

terug te vinden bij de in hoofdstuk 1 besproken schoolontwikkelingsvragen. 

• Ten aanzien van het omgaan met verschillen zal bekeken worden hoe de afvlakking van de 

opbrengsten op 1S/2F-niveau verminderd kan worden. Dit vraagt om heroverweging van het 

aanbod en de werkwijze ten aanzien van de betere presteerders. In de nieuwe aanpakken op 

het gebied van lezen en wereldoriëntatie zitten meerdere aanknopingspunten om dit te gaan 

realiseren. 

 

 

OP3 Pedagogisch-didactisch handelen 

Het pedagogisch-didactisch handelen van de leraren stelt de leerlingen in staat om te leren en zich te 

ontwikkelen 

- De school heeft een visie op pedagogisch-didactisch handelen en deze is zichtbaar in het dagelijks 

handelen van de leraren  

- Het pedagogisch klimaat is zowel ondersteunend als uitdagend, afhankelijk van de 

onderwijsbehoeften van (specifieke) leerlingen  

- De leraren gebruiken de informatie die zij over leerlingen hebben bij de planning en uitvoering  

- Het niveau van de lessen is afgestemd op het te bereiken eindniveau  

- Er is sprake van een stimulerend leerklimaat  

- De uitleg en opdrachten zijn duidelijk en geschikt om het doel van de les te bereiken  

- De aanpak van de les is efficiënt en afgestemd op de onderwijsbehoeften van leerlingen  

 

Onze basiskwaliteit OP3 

In de vorige planperiode is gezocht naar een ander organisatorisch systeem waarbij 

geëxperimenteerd is met verregaande vormen van groepsdoorbrekend handelen en werken in units. 

De tussenevaluaties hebben opgeleverd dat dit onvoldoende meerwaarde bracht en er is een 

evenwicht gevonden in het flexibel organiseren van het onderwijs met instructies in de jaargroepen 

en een select aantal leeractiviteiten waarbij groepen gecombineerd worden. ’t Stekske is een school 

die onvoldoende formatie heeft om een leerkracht per jaargroep in te zetten. De consequentie is dat 

er van tijd tot tijd groepen gecombineerd moeten worden. Dit gebeurt niet meer in brede units 

omdat dit pedagogisch-didactisch problemen opleverde. Met name als het gaat om de vele 

verplaatsingen, de onrust in de leeromgeving en het daarmee samenhangende verlies van leertijd. 
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In de instructies is een duidelijke en gestructureerde aanpak terug te zien. De kinderen weten wat er 

van hen wordt verwacht. De regels en routines zijn duidelijk. Er heerst een ontspannen en 

taakgerichte sfeer. De leraren weten welk doel zij met de les beogen. De methode vormt daarbij een 

duidelijk handvat voor de leraren. De leerlingen worden actief betrokken en krijgen wisselend 

beurten of opdrachten om samen te werken. De leerlingen zijn gewend om in ‘teams’ te werken. 

Deze teams zijn heterogeen samengesteld.  

 

Het auditteam mist de afstemming op de verschillende niveaus tijdens de instructie. De leerlingen 

worden op dezelfde wijze bij de les gehouden. Door meer controle van begrip zouden de leerlingen 

die de stof begrijpen sneller losgelaten kunnen worden. 

 

Acties en ambities OP3 

• De school heeft een heroverweging gemaakt ten aanzien van de organisatievorm waarin 

gewerkt wordt. Het flexibel organiseren is en blijft één van de onderwijskundige pijlers, maar 

het werken in units is teruggebracht. De consequentie van deze keuze is wel dat er soms een 

combinatiegroep moet ontstaan. Het team heeft de ambitie om de komende planperiode het 

flexibel organiseren, met de jaarklas als uitvalsbasis verder vorm te geven. Dit zal op een 

meer bescheiden niveau zijn dan eerder het geval was in sommige groepen. 

• De school heeft de wijze van differentiëren opnieuw onder de loep genomen, maar kiest er 

bewust voor om niet te vaak te werken met vaste homogene instructiegroepen. De 

wetenschap laat zien dat deze manier van werken op gespannen voet staat met het hebben 

van hoge verwachtingen. Ook is deze manier van werken bij het vakgebied lezen zeer nadelig 

voor de leesmotivatie van de minder sterke lezers. Uit onderzoek weten we dat zij veel te 

weinig gemotiveerde leeskilometers maken. De werkwijze die beter past, is het omgaan met 

verschillen volgens een gestapelde lagenaanpak (drielagenmodel), ook wel bekend als 

respons to intervention. In de nieuwe planperiode wordt deze manier van omgaan met 

verschillen verder uitgebouwd. 

 

 
Het drielagenmodel / respons to intervention (Bron: Fuchs 2008) 
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• In de planperiode 2022-2026 gaat de school meer aandacht besteden aan de goed 

presterende kinderen. Zij gaan minder lang meedoen met de groepsinstructies bij bepaalde 

doelen en eerder ‘losgelaten’ worden. Belangrijk onderdeel daarbij is meer controle van 

begrip tijdens de instructies. De versterking van het werken vanuit thema’s biedt goede 

mogelijkheden om beter presterende leerlingen op hun eigen niveau vervolgactiviteiten te 

bieden. Op deze manier wil de school ook iets doen tegen de afvlakking bij de doelen op 1S- 

en 2F-niveau. 

 

OP4 Onderwijstijd 

De leerlingen krijgen voldoende tijd om zich het aanbod eigen te maken 

- De onderwijstijden van de school voldoen aan de wettelijke verplichtingen  

- De onderwijsactiviteiten worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van bevoegde leraren  

- De school heeft beleid om ongeoorloofd schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten tegen te gaan 

(Optimus protocol in mei 2022 geactualiseerd beschikbaar). 

- De school wijkt af van de verplichte onderwijstijd binnen de eigen school als dit in het belang van 

een individuele leerling is  

 

Onze basiskwaliteit OP4 

Jaarlijks wordt de onderwijstijd bijgehouden op ’t Stekske. Deze voldoet volledig aan de wettelijke 

voorschriften. De 940 uur per schooljaar worden ruimschoots behaald.  

 

Tot op heden lukt het nog altijd om de lessen te laten verzorgen door bevoegde leerkrachten. 

Sporadisch komt het voor dat in tijden van veel Corona-besmettingen het risico ontstaat dat er 

groepen thuis moeten leren in plaats op het school omdat er geen leerkracht beschikbaar is. 

 

 

Acties en ambities OP4 

• In het personeelsbeleid houdt de school nadrukkelijk rekening met een oplopend tekort aan 

bevoegde leerkrachten en denkt na over de inzet van onbevoegde vakondersteuners buiten 

de basisvaardigheden. Mochten de tekorten nog meer voelbaar worden, dan kan dit 

omgezet worden in beleid dat op een goede manier uitgevoerd kan worden. 

 

 

OP6 Afsluiting 

De afsluiting van het onderwijs verloopt zorgvuldig 

- De school heeft een procedure voor de verwijzing naar het voortgezet onderwijs en voert deze uit  

- Alle leerlingen (behoudens wettelijke voorschriften) van groep 8 maken een eindtoets (beleid 

Optimus keuze uit vier eindtoetsen) 

- Als de uitslag van de eindtoets hoger is dan het schooladvies neemt de school het advies in 

heroverweging  

- De school informeert bij de afsluiting van de school de ouders over de vorderingen en de 

informatie die aan de ontvangende school verstrekt wordt (d.m.v. OSO) 
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Onze basiskwaliteit OP6 

Het auditteam beoordeelt deze standaard als voldoende. De toetsen worden afgenomen conform 

een toetsprotocol. Er zijn gesprekken met ouders en kinderen over de vorderingen en het 

welbevinden van de leerlingen. De school hanteert een heldere procedure met betrekking tot de 

adviezen naar het voortgezet onderwijs. Als heroverweging naar aanleiding van de uitslag van de 

eindtoets van toepassing is, dan gebeurt dat. Daadwerkelijke bijstelling van het advies komt 

overigens niet zo vaak voor. 

 

 

Acties en ambities OP6 

• De school is gaan werken met de nieuwste versie van het leerlingvolgsysteem van Cito: 

Leerling in beeld. Van daaruit heeft de school de ambitie om nog beter zicht te krijgen en de 

houden op de ontwikkeling van de leerlingen. 

• De school gaat onderzoeken hoe het best omgegaan kan worden met de methode-

onafhankelijke toetsen op het gebied van begrijpend lezen. Op basis van de ontwikkelingen is 

duidelijk dat er iets mis is met de validiteit van de toetsen. In de praktijk moeten oplossingen 

gevonden worden voor het feit dat de schrale indicatoren van de toetsing tot gevolg hebben 

dat de rijke benadering van leesbegrip onmogelijk wordt en teruggegrepen moet worden op 

het smalle trainingsprogramma’s die het karakter hebben van ‘teaching to the test’. 

 

 

OR1 Resultaten 

- De school bepaalt met haar leerlingen leerresultaten die ten minste in overeenstemming zijn met 

de gestelde norm. 

- Iedere leerling behaalt het 1F-niveau en de PRO-uitstroom leerling behaalt dit op geconcretiseerde 

deelgebieden. Leerlingen lezen en rekenen op niveau 2F (taal) en 1S (rekenen) ten minste boven het 

gemiddelde van vergelijkbare scholen. 

 

Onze basiskwaliteit OR1 

Het auditteam beoordeelt deze standaard als voldoende. De eindresultaten van 't Stekske liggen de 

afgelopen vier schooljaren boven de signaleringswaarden van de onderwijsinspectie. Het auditteam 

heeft de resultaten op de eindtoets van drie toetsmomenten in de afgelopen vier jaar bekeken. In 

2019-2020 is er geen eindtoets gemaakt door de schoolsluiting i.v.m. Covid-19. Kijkend naar de 

resultaten ten opzichte van het landelijk gemiddelde van de scholengroep (schoolweging 28,5) 

constateert het auditteam dat de school op 1F onder het landelijk gemiddelde blijft (96,1 versus 

96,6) en op 2F/1S boven het landelijk gemiddelde scoort (64,1 versus 63,3). De resultaten vlakken de 

laatste jaren af met name in de bovenbouw. Het team is zich hiervan bewust, heeft de resultaten op 

de tussentoetsen in beeld en bespreekt per groep de groei en ontwikkeling. De resultaten worden 

geanalyseerd en acties worden beschreven in de schoolanalyse. De Ib’er gaat in samenwerking met 

collega ib’ers ambitiedoelen formuleren voor de school. Zo kan winst worden behaald door meer te 

gaan sturen op het behalen van referentieniveaus 1S/2F. 
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Acties en ambities OR1 

• De ambitie om te gaan werken in units is meerdere malen geëvalueerd en het team heeft 

twijfels over de effectiviteit van deze manier van groepsdoorbrekend werken. De 

bedenkingen zitten met name in de vele verplaatsingen, de afleiding, het verlies van leertijd 

en de complexiteit als het gaat om het zicht houden op ontwikkeling. Om een potentiële 

tendens van dalende opbrengsten voor te zijn, is ervoor gekozen om de jaargroep verder te 

versterken en het flexibel organiseren niet te zoeken in verregaande vormen van 

unitonderwijs. 

• Het rekenonderwijs wordt versterkt door de aanpak te verbeteren ondersteund door de 

methode Pluspunt 4. Het vernieuwde aanbod moet leiden tot het blijven behalen van de 

referentieniveaus die verwacht mogen worden bij onze leerlingpopulatie en schoolweging. 

• Het leesonderwijs wordt versterkt door de aanpak te verbeteren ondersteund door Blink 

Lezen. Het vernieuwde aanbod moet leiden tot het blijven behalen van de referentieniveaus 

die verwacht mogen worden bij onze leerlingpopulatie en schoolweging. 

• Het leesonderwijs en wereldoriëntatie wordt thematisch met elkaar verbonden met 

ondersteuning van Blink Lezen en Blink Wereld. Door nadrukkelijker langer te werken in 

thema’s en de kennisontwikkeling daarmee centraler te zetten, gaan we beter aansluiten bij 

de nieuwste inzichten uit de wetenschap. Het vernieuwde aanbod moet ook hierdoor leiden 

tot het blijven behalen van de referentieniveaus die verwacht mogen worden bij onze 

leerlingpopulatie en schoolweging. 

• Het aanbod voor beter presterende leerlingen wordt geëvalueerd en verrijkt om wat te doen 

tegen de afvlakking op het hogere referentieniveau. Bekeken moet worden of en hoe dit 

aanbod verbonden kan worden met de nieuwe aanpakken op het gebied van rekenen, lezen 

en wereldoriëntatie en de daarbij gebruikte nieuwe methoden. 

 

 

OR2 Sociale en maatschappelijke competenties  

De leerlingen behalen sociale en maatschappelijke competenties op het niveau dat tenminste in 

overeenstemming is met de verwachtingen in het vervolgonderwijs en de maatschappij 

- de school stelt doelen ten aanzien van sociale en maatschappelijke competenties 

- de school heeft onderbouwd welke resultaten ze op dit gebied wil bereiken 

 

Onze basiskwaliteit OR2 

Sociale en maatschappelijke ontwikkeling zijn op onze school nauw verbonden met de onderdelen 

sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschapsvorming.  

 

Het sociaal-emotionele welbevinden van de leerlingen heeft veel invloed op hun totale functioneren. 

Onze school besteedt daarom aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. We 

doen dit omdat we onze kinderen willen opvoeden tot zelfredzame volwassenen die 

verantwoordelijkheid nemen. Ze moeten goed voor zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan 

met de mensen en de wereld om hen heen.  
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Om dit te realiseren maken wij gebruik van het programma De positieve groep. De ontwikkeling van 

de groep en de individuele leerlingen wordt gevolgd door middel van een leerlingvolgsysteem voor 

sociaal-emotionele ontwikkeling (Zien!) en eigen observaties. In de onderbouw worden deze 

geobserveerd via het systeem Kijk! 

 

Als het gaat om burgerschapsvorming, dan staan op onze school drie zaken centraal: 

- kennis, inzicht en respect voor basiswaarden ‘vrijheid’, ‘gelijkwaardigheid’ en ‘solidariteit’ te 

ontwikkelen, ook in hun onderling verband. Dit zijn de waarden die ervoor zorgen dat 

mensen met uiteenlopende waarden en normen vreedzaam kunnen samenleven; 

- sociale en maatschappelijke competenties te ontwikkelen; 

- een oefenplaats te creëren waar leerlingen op een veilige manier leren respectvol met elkaar 

en met elkaars ideeën om te gaan. 

 

Alle doelen die te maken hebben met actief burgerschap en sociale cohesie hebben we opgenomen 

in ons curriculum. Ze zijn op onze school onderdeel van de thematische leerlijn op het gebied 

wereldoriëntatie (en in mindere mate lezen). We laten deze ondersteunen door de methode Blink 

Wereld Geïntegreerd (en in mindere mate Blink Lezen). Vanuit het lesmateriaal wordt aangegeven 

welke thema’s en lesmaterialen in Blink Wereld passen bij het burgerschapsonderwijs en de 

burgerschapscompetenties die in het nieuwe wetsartikel beschreven zijn en die aansluiten bij de 

huidige kerndoelen Mens en Samenleving (waar nu de doelen die passen bij burgerschap in 

opgenomen zijn). 

 

Acties en ambities OR2 

• Vanuit de sociaal-emotionele invalshoek stimuleren we vanuit het programma De positieve 

groep ook het eigenaarschap van kinderen voor het eigen leren. Dit is één van de zes pijlers van 

onze onderwijskundige visie. 

• We implementeren de nieuwe methode Blink Wereld Geïntegreerd waardoor er sprake is van 

een uitgelijnd curriculum als het gaat om burgerschapsvorming. Daarmee voldoen we aan de 

wettelijke vereisten. 

 

 

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. 

 

De 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.  
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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 school 
 

Op Basisschool ’t Stekske is sprake van een goed pedagogisch klimaat. Dat zorgt voor een positief 

effect op de kinderen, waardoor ze zich veilig voelen en kunnen ontplooien zonder belemmeringen 

te ervaren. Daarnaast is er sprake van een goed en stimulerend klimaat voor de ouders en 

verzorgers, wat resulteert in een hoge tevredenheid en grote bereidheid om zich in te zetten voor de 

school. Tot slot geldt het belang van een stimulerende en veilige omgeving ook voor het personeel 

dat werkt op de school. Als zij zich lekker voelen in hun werksituatie, zijn ze ook beter in staat om 

een positief pedagogisch didactisch klimaat neer te zetten. 

 

 

OP3 Pedagogisch-didactisch handelen (zie paragraaf 2.4) 

Het pedagogisch-didactisch handelen van de leraren stelt de leerlingen in staat om te leren en zich te 

ontwikkelen 

- De school heeft een visie op pedagogisch-didactisch handelen en deze is zichtbaar in het dagelijks 

handelen van de leraren  

- Het pedagogisch klimaat is zowel ondersteunend als uitdagend, afhankelijk van de 

onderwijsbehoeften van (specifieke) leerlingen  

- De leraren gebruiken de informatie die zij over leerlingen hebben bij de planning en uitvoering  

- Het niveau van de lessen is afgestemd op het te bereiken eindniveau  

- Er is sprake van een stimulerend leerklimaat  

- De uitleg en opdrachten zijn duidelijk en geschikt om het doel van de les te bereiken  

- De aanpak van de les is efficiënt en afgestemd op de onderwijsbehoeften van leerlingen  

 

Onze basiskwaliteit OP3 

Element OP3 van het waarderingskader van de Inspectie van het Onderwijs heeft zowel een 

pedagogische als didactische component. Gezien de dubbele gerichtheid is het element al eerder 

besproken in paragraaf 2.4 (onderwijskundig beleid vanuit de visie van de school). Op deze plek zijn 

zowel onze basiskwaliteit en onze acties en ambities op dit punt beschreven. 
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VSK1 Veiligheid 

De school zorgt voor een veilige omgeving voor leerlingen 

- De school zorgt voor de sociale, fysieke en psychische veiligheid van de leerlingen gedurende de 

schooldag  

- De veiligheid en het welbevinden van leerlingen wordt jaarlijks gemonitord met een 

gestandaardiseerd instrument (SEO-instrument zoals SCOL, ZIEN) 

- Uit metingen onder leerlingen blijkt dat de veiligheid en welbevinden van leerlingen niet door 

handelingen van anderen wordt aangetast  

- De school heeft het veiligheidsbeleid beschreven. (In mei 2022 is het Optimus-format 

veiligheidsbeleid geactualiseerd beschikbaar) 

- De school voorkomt zoveel als mogelijk en treedt op tegen pesten, agressie, geweld en uitingen 

die in strijd zijn met de basiswaarden van de democratische rechtsstaat  

- De school heeft een persoon aangesteld die aanspreekpunt is in geval van pesten  

- De school heeft en hanteert de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling (zie Optimus-

kennisbank) 

- De school komt de verplichtingen na rond het melden, overleggen en aangifte doen van 

zedenmisdrijven  

 

Onze basiskwaliteit VSK1 

Basisschool 't Stekske zorgt voor de sociale, fysieke en psychische veiligheid van leerlingen. De school 

voldoet aan de wettelijke eis jaarlijks de veiligheid en het welbevinden te meten. In de afgelopen 

jaren heeft 't Stekske de tevredenheid van leerlingen, ouders en leraren in beeld gebracht door de 

monitor uit Vensters in te laten vullen. De leerlingen, ouders en leraren zijn tevreden over de school. 

De school monitort de veiligheid en het welbevinden van leerlingen jaarlijks aan de hand van het 

volgsysteem ZIEN. De leraren analyseren de resultaten en maken een plan van aanpak in het 

groepsplan en bespreken deze cyclisch met de intern begeleiders. 

 

De school waarborgt de veiligheid van leerlingen en medewerkers. Het Schoolveiligheidsplan wordt 

daarbij als raamwerk gebruikt. Twee aspecten van veiligheid zijn daarin opgenomen: sociaal-

emotionele veiligheid en fysieke veiligheid. Uiteraard streven we ernaar incidenten en ongevallen te 

voorkomen. Verder zijn er school- en klassenregels om dat te doen. Deze worden periodiek herhaald 

en verdiept vanuit het programma De positieve groep. 

 

De ouders, de leerlingen en de leraren worden 1 x per twee jaar bevraagd op veiligheidsaspecten 

middels een vragenlijst vanuit de stichting, gebaseerd op het volgsysteem Zien. De veiligheid van de 

leerlingen wordt daarnaast jaarlijks gemonitord met een gevalideerd instrument. Dit gebeurt 

eveneens vanuit het volgsysteem Zien. De gegevens worden aangeleverd bij de Inspectie van het 

Onderwijs. 

 

Onze school beschikt over een klachtenregeling (zie schoolgids), een klachtencommissie en een 

(interne en externe) vertrouwenspersoon. Daarnaast hebben wij een anti-pest coördinator en 

gecertificeerde BHV’ers. Ouders worden via de schoolgids geïnformeerd over aspecten m.b.t. 

veiligheid. 
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VSK2 Schoolklimaat 

De school heeft een schoolklimaat dat bijdraagt aan het ontwikkelen van sociale en maatschappelijke 

competenties 

- De school is een oefenplaats voor sociale en maatschappelijke competenties  

- De school stemt de aanpak en het aanbod m.b.t. deze competenties af op de kenmerken van de 

leerlingenpopulatie en de leefwereld van de leerlingen  

- Het schoolklimaat is in overeenstemming met de basiswaarden van de democratische rechtsstaat 

en de pluriforme samenleving  

 

Onze basiskwaliteit VSK2 

Het auditteam beoordeelt deze standaard als goed.  Op 't Stekske heerst een prettig en 

ondersteunend (werk)klimaat, de leerlingen gaan respectvol met elkaar om en voelen zich veilig. Dit 

blijkt uit de wijze waarop leraren met leerlingen omgaan. Leraren zijn uitnodigend, benadrukken 

positief gedrag, geven veiligheid en vertrouwen. Leraren geven feedback op gedrag en stimuleren 

leerlingen. Leraren werken aan het begin van het schooljaar aan de ‘positieve groep’. De school zet 

gedurende het jaar extra groepsinterventies in wanneer dat nodig is. Samenwerkend leren is in alle 

groepen goed zichtbaar. De leerkrachten gaan binnen de Unit (de bouw) en met de ib’er snel met 

elkaar in gesprek, wanneer er voor een leerling of groep extra hulp nodig is. Ze voelen zich samen 

verantwoordelijk voor alle kinderen. Leerlingen geven in de tevredenheidsonderzoeken aan met 

plezier naar school te gaan en zich veilig te voelen in de klas. De leraren betrekken de leerlingen bij 

het opstellen van groeps- en schoolregels. ‘De grote 5’  zijn daar het resultaat van. Deze hangen 

zichtbaar in de school. 
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Poster met de grote vijf (Bron: Stekske) 

 

Eigen ambities 

• Het nieuwe veiligheidsplan, gebaseerd op het Optimusformat van mei 2022 bevindt zich in een 

afrondende fase en wordt binnenkort gepresenteerd. 

• Begin van dit schooljaar is de taak van anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon, die op ’t 

Stekske bij één en dezelfde persoon liggen, toegekend aan een fulltime leerkracht. Bij een 

eerdere wisseling van de rol bleef het te lang onduidelijk wie precies het aanspreekpunt was voor 

deze zaken. Zeker bij deze thematiek is dat vervelend. Dit is de reden dat we de communicatie 

hierover aangescherpt hebben. 
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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 school 
 

Onze basiskwaliteit 

Het integrale personeelsbeleid van ‘t Stekske richt zich op de ontwikkeling en op de duurzame 

inzetbaarheid van onze medewerkers. Wij vinden het belangrijk aandacht te hebben voor de 

ontwikkeling en veerkracht van elke medewerker. 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 zijn gekoppeld aan het profiel van de start-, basis- en vakbekwame leraar. 

De competenties die we voor alle leraren van ‘t Stekske van belang vinden, zijn: 

1. Pedagogisch handelen 

2. Didactisch handelen 

3. Afstemming 

4. Klassenmanagement 
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5. Opbrengstgericht werken 

6. Beroepshouding 

7. Communicatie 

 

Door het gebruik van kijkwijzers borgen we dat onze doelen aan bod komen bij de groepsbezoeken. 

De inhoud van de kijkwijzer staat centraal bij vrijwel alle instrumenten voor personeelsbeleid en met 

name bij de ontwikkelgesprekken. Daarmee borgen we tevens dat de professionele ontwikkeling van 

de medewerkers een standaard onderdeel vormt van de gesprekkencyclus. De directeur en de IB-er 

leggen zowel geplande als ongeplande klassenbezoeken en flitsbezoeken af. 

 

In ons arbobeleidsplan zijn onderdelen vastgelegd die volgens de arbowetgeving moeten worden 

opgenomen. Het verzuimbeleid is gericht op het voorkomen van verzuim en de duurzame 

inzetbaarheid van de medewerker. 

 

De ontwikkelcyclus 

De medewerkers worden jaarlijks gevolgd in hun ontwikkeling. Daarvoor gebruiken we op ‘t Stekske 

de ontwikkelcyclus van stichting Optimus. Deze bestaat uit een observatie door de 

directeur, aan de hand van een kijkwijzer passend bij het niveau van de leraar (start-, basis- of 

vakbekwaam). Deze kijkwijzer borgt de lat waarlangs een leraar zich op pedagogisch en didactisch 

vlak dient te ontwikkelen. Na de observatie volgt een ontwikkelgesprek met de directeur. Middels 

een laddergesprek en een koersgesprek wordt de ontwikkeling van de medewerker gevolgd. 

 

Het uitgangspunt is dat alle medewerkers zelf verantwoordelijk zijn voor de eigen 

professionalisering. Jaarlijks worden er afspraken gemaakt met de directie over de 

professionalisering en deze worden vastgelegd in het verslag van het ontwikkelgesprek. Bij de 

afspraken wordt in ieder geval vastgelegd wat de leraar gaat doen om zich te ontwikkelen van 

startbekwaam naar basisbekwaam c.q. van basisbekwaam naar vakbekwaam. 

 

We kennen in deze ontwikkelcyclus geen beoordelingsgesprekken meer. De focus binnen de stichting 

en dus op ‘t Stekske ligt op ontwikkeling. Daar waar de ontwikkeling niet verloopt zoals gewenst is, 

krijgt de medewerker hulp aangeboden om de gewenste ontwikkeling en competenties te kunnen 

ontwikkelen. Daarover worden (drie)gesprekken gevoerd met de betrokken medewerker. 

 

Begeleiding 

Startende leraren krijgen gedurende de eerste 3 jaar dat zij werken begeleiding van Optimus. Er 

wordt gebruik gemaakt van School Video Interactiebegeleiding ter ondersteuning van het versterken 

van pedagogisch en didactisch handelen. 

Ook wordt voor deze startende leraren een ‘bijzonder budget’ van 40 uren duurzame inzetbaarheid 

extra op jaarbasis toegekend voor het inwerken in de organisatie. De aangestelde beeldcoach van 

Optimus begeleidt de startende leraar. De directeur volgt dit proces en sluit op vaste momenten aan 

bij de reflectiegesprekken. Nieuwe leraren ontwikkelen zich op het leren beheersen van de criteria 

(competentieset) en dan met name de criteria die zijn gerelateerd aan de fase ‘startbekwaam’. Bij 

gebleken geschiktheid kunnen startende leraren doorgroeien naar basisbekwaam. 
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Taakbeleid 

Op onze school krijgen alle teamleden elk schooljaar taken toebedeeld. We hebben daarbij gekozen 

voor het overlegmodel. Vóór de zomervakantie wordt met iedere individuele werknemer schriftelijke 

afspraken gemaakt over het aantal lesuren of lesgebonden en/of behandeltaken, de tijd voor 

voorbereiding en nazorg, de professionalisering en overige taken. Deze worden verwerkt en 

geregistreerd in Cupella. 

 

Scholing 

Om een veilig pedagogisch en goed didactisch klimaat te kunnen realiseren hebben we 

gediplomeerde medewerkers voor de klas staan die handelen op basis van professionaliteit. Het 

deelnemen aan scholingsbijeenkomsten ten aanzien van professionalisering zijn onderdeel van het 

professioneel handelen. 

 

Er zijn mogelijkheden voor individuele scholing. De scholing dient in relatie te staan tot de 

organisatorische doelen van de school, de schoolverbeterdoelen, de competenties en/of het 

opgestelde persoonlijk ontwikkelplan. Bovenschools is hiertoe gelegenheid bij de Optimus academie. 

Binnen de school zijn er diverse trainings- en scholingsmomenten op teamniveau.  

 

Scholingswensen komen aan de orde bij het ontwikkelgesprek. De scholing wordt verwerkt in de 

normjaartaak onder het kopje professionalisering. 

 

Beleid met betrekking tot studenten / Opleiden in de school 

Basisschool ’t Stekske is een opleidingsschool en beschikt over een eigen schoolopleider. We werken 

intensief samen met de HAN Pabo binnen het kader Samen Opleiden. Voor de aanwas van nieuwe 

leraren vinden wij het belangrijk een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van aankomende 

leraren en onderwijsassistenten. 

 

De studenten zijn op een intensieve manier bij het onderwijs betrokken. Ze maken deel uit van het 

team en verzorgen lessen, maar zijn ook actief op het gebied van onderzoek en ontwikkeling van het 

onderwijs. Het opleidingsprogramma op de HAN Pabo en het leren in de praktijk zijn nauw met 

elkaar verbonden en versterken elkaar. 

 

Daarnaast werken we ook 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. 

 

Naast studenten van deze opleidingen begeleiden we op ‘t Stekske ook studenten van het ROC die 

opgeleid worden tot onderwijsassistent. 
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Onze acties en ambities 

• Na de eerste 2 jaar van de planperiode 2022-2026 is de ontwikkelcyclus structureel doorgezet met 

daarin aandacht voor ‘Het huis van werkvermogen’ en competentieontwikkeling. 

• Na de eerste 2 jaar van de planperiode 2022-2026 is de Work Ability Index (WAI) afgenomen en zijn 

op basis van de uitkomsten zijn acties ingezet. 

 

 

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 het Optimus-koersplan en geven invulling aan de onderdelen die daarin staan 

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

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

wordt hierin toegelicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overzichtsdiagram Kwaliteitszorg Optimus (Bron: Optimus) 

 

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. 

 

 

 

 

  

Aanpassing en 
verantwoording 

Monitoring 

Uitvoering Planning 

• Uitvoering projectplannen Optimus 

• Uitvoering bovenschoolse afspraken 

• Professionalisering 

• Toetskalender 

• Uitvoering plannen RI&E 

• Uitvoering MOP 

• Schoolbezoek CvB 

• Interne en (externe) audits 

• Tevredenheidsonderzoeken 

• Overleg met RvT, GMR, LR 

• Dialoog met stakeholders 

• Analyse toetsresultaten 

• Afname RI&E 

• Check op uitvoering MOP 

• Jaaragenda Optimus 

• Projectplannen Optimus 

• Jaarbegroting Optimus 

• Plan van aanpak RI&E 

• Meerjaren onderhoudsplan (MOP) 
 

• Evaluatie en bijstellen 
projectplannen 

• Bovenschools jaarverslag 

• Onderwijsrapportage 

• Ontwikkelgesprek directeuren met 
CVB 

• Evaluatie plannen RI&E 

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

professionele houding van de leraren en directeuren, het inzicht van het 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. 

 

 

4.2  Kwaliteitszorg vanuit de school 
 

SKA 1 Visie, ambities en doelen  

De school heeft een gedragen visie op goed onderwijs, heeft daarvoor ambities en doelen en stuurt 

op het behalen ervan 

- De school heeft een gedragen visie, ambities en doelen gericht op goed onderwijs  

- De schoolleiding heeft een stelsel van kwaliteitszorg beschreven in het schoolplan (aansluiten op 

het kwaliteitssysteem van Optimus – PDCA- cyclus bewaken) 

- De schoolleiding sluit met de visie, ambities en doelen aan op de doelen van het bestuur en de 

kenmerken van de leerlingenpopulatie  

- De school bevordert gelijke kansen voor leerlingen (prominente koersambitie) 

- De schoolleiding richt de voorwaarden in om de onderwijskundige ambities en doelen te kunnen 

bereiken  

 

Onze basiskwaliteit SKA1 

Basisschool 't Stekske heeft allerlei instrumenten zoals de tevredenheidsvragenlijsten voor ouders, 

leerlingen en medewerkers en de evaluatie van het jaarplan waarmee zij de kwaliteit bewaakt en 

verbetert. Deze instrumenten worden cyclisch ingezet en gehanteerd.  

 

Op aanraden van de auditcommissie is het huidige jaarplan anders geworden dan eerdere 

jaarplannen. Het bevat een inleiding met daarin de schoolontwikkelaanpak en de onderwijskundige 

pijlers die staan voor de missie en de visie van het team van ’t Stekske. Vervolgens is er een terugblik 

op de schoolontwikkeling op basis van het eerdere jaarplan. Daarna volgen de speerpunten voor het 

nieuwe schooljaar. Op basis van heldere doelen kan het team beter beoordelen of de gewenste 

resultaten na een jaar zijn behaald. 

 

Het traject met betrekking tot het schooladvies in groep 7/8 is volgens de auditcommissie helder 

beschreven in het zorgbeleidsplan. Ook de monitoring en evaluaties van de sociaal-emotionele 

ontwikkeling door middel van ZIEN is een sterk punt in de kwaliteitszorg. 

 

De school gebruikt daarnaast verschillende andere bronnen en instrumenten om haar onderwijs-

kwaliteit in kaart te brengen en te evalueren, zoals tevredenheidsonderzoeken onder ouders, 

leerlingen en medewerkers. 
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De leerkrachten hebben jaarlijks met de directeur een ontwikkelgesprek. De Ib-ers komen regelmatig 

in de groep voor een observatie. Het team geeft aan graag meer bij elkaar in de groep te willen kijken 

om van elkaar te leren, maar in verband met de beperkte formatie is dat lastig organiseerbaar. Het 

auditteam onderschrijft terecht het belang hiervan. 

 

 

SKA 2 Uitvoering en kwaliteitscultuur  

De school realiseert de doelen voor goed onderwijs, bevordert een kwaliteitscultuur, zorgt voor 

randvoorwaarden en stuurt waar nodig tussentijds bij. 

- Het personeelsbeleid is beschreven in het schoolplan  

- De schoolleiding toont onderwijskundig leiderschap en zorgt voor gerichte inzet van middelen 

(Optimus heeft Onderwijskundig leiderschap is beschreven) 

- De school geeft uitvoering aan het schoolondersteuningsprofiel 

 

Onze basiskwaliteit SKA2 

Het auditteam beoordeelt deze standaard als voldoende. Het auditteam heeft gesprekken gevoerd 

met het team, de directie en IB van 't Stekske. De sfeer in het team wordt door de teamleden als 

positief ervaren. Het team typeert zichzelf als warm, betrokken, gezellig, gemoedelijk en ‘je mag zijn 

wie je bent’. De samenwerking met ouders wordt ook als erg positief ervaren. Iedereen is samen 

verantwoordelijk voor de schoolontwikkeling. Er is niet echt een kartrekker, het team doet het 

samen. Iedere teamlid zit in een werkgroep en is verantwoordelijk voor dat onderdeel.  

 

Leraren professionaliseren zich zowel individueel als in teamverband. De teamleden durven elkaar 

feedback te geven en houden elkaar kritisch en scherp. Ze hebben hoge verwachtingen van de 

kinderen, van elkaar en zichzelf. Er waren op het moment van de audit geen specialisten of experts in 

de school. Op dit moment is dat wel het geval. Gerelateerd aan het jaarplan 2022-2023 is er een 

tweetal dat samen het rekencoördinatorschap op zich neemt en de verantwoordelijkheid neemt voor 

de speerpunten op het gebied van rekenen. Verder is er ook een tweetal dat het lezen-taal-wo-

coördinatorschap op zich neemt en verantwoordelijk is voor de speerpunten op deze gekoppelde 

vakvormingsgebieden. De vakvormingsgebieden zijn bewust gekoppeld in het coördinatorschap 

omdat de kern van de speerpunten in het jaarplan 2022-2023 juist te maken heeft met de verbinding 

van de leerlijnen op basis van thema’s.  

 

 

SKA 3 Evaluatie, verantwoording & Dialoog  

De schoolleiding evalueert en analyseert systematisch of zij de doelen realiseert en verantwoordt 

zich daarover, Ze stelt, waar nodig, het schoolbeleid bij en betrekt interne en externe 

belanghebbenden in een goed functionerende dialoog  

 

- De schoolleiding haalt intern en extern informatie op over de uitvoering en resultaten van het 

onderwijs  

- De school heeft zicht op het vervolgsucces van de leerlingen  

- De schoolleiding organiseert tegenspraak  

- De school informeert belanghebbenden (in de schoolgids) jaarlijks over de doelen, de werkwijze 

en de resultaten  
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- De school gebruikt de uitkomsten van de evaluatie in het (verbeter) beleid om de sturing te 

verbeteren  

 

Onze basiskwaliteit SKA3 

Basisschool 't Stekske voert een actieve dialoog met belanghebbenden. De ouders worden gehoord 

in de OV en de MR. Daarnaast is er een ouderklankbordgroep waaraan meerdere keren per jaar 

onderwijsinhoudelijke vraagstukken worden voorgelegd. De school heeft regelmatig overleg met 

haar ketenpartners, zoals de kinderopvang, de gemeente en CJG. 

 

De wijze waarop 't Stekske verantwoording aflegt aan belanghebbenden is voldoende. ’t Stekske 

beschrijft de werkwijze in de schoolgids, op de website, in het schoolplan en maakt jaarlijks een 

jaarplan. 

 

Ten tijde van de audit (juni 2021) zag de commissie in de toenmalige schoolgids een aanleiding tot 

advies voor een update. In de gids verantwoordt de school zich over de eindresultaten en andere 

zaken. De schoolgids is inmiddels grondig vernieuwd en de beschrijvingen zijn geactualiseerd. Verder 

is er een nieuwe website waarop de vernieuwde schoolgids uiteraard is terug te vinden. 

 

Onze acties en ambities 

• Aan het einde van de planperiode 2022-2026 gebruiken we de volgsystemen (Leerling in beeld, 

Kijk! en Zien) zodanig dat we een completer beeld van de brede ontwikkeling van onze leerlingen 

hebben. We hebben dan ook een oplossing gevonden voor de validiteitsproblemen die bij 

verschillende LVS-toetsen (waaronder begrijpend lezen en de DMT) aan de orde zijn. 

• Aan het einde van de planperiode 2022-2026 werken we binnen onze 

schoolontwikkelingsaanpak (zie hoofdstuk 1) op een hoger niveau met actieborden die overzicht 

bieden over de kwaliteitsverbeterslagen op basis van de speerpunten uit de jaarplannen. 

• Aan het einde van de planperiode 2022-2026 is er een compleet routineboek zoals beschreven in 

onze schoolontwikkelaanpak (zie hoofdstuk 1). Hierin staan de routines en afspraken van 't 

Stekske beschreven, waarmee de werkwijze op 't Stekske minder impliciet en makkelijker 

overdraagbaar wordt.  
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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 Optimus-niveau een Informatiebeveiliging en Privacy beleid. De interne Privacy 

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

gegevensbescherming controleert en adviseert jaarlijks de gang van zaken.  
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