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Inleiding 
Onze Bouwsteen in Beugen. Een school, volop in ontwikkeling! Samen met het team, ouders en 
kinderen hebben we onderzocht welke stappen wij de komende 4 jaar gaan zetten om te werken aan 
onze onderwijskwaliteit. Wie wij zijn en wat wij willen bereiken staat centraal. Het schoolplan is 
opgebouwd vanuit 3 perspectieven:  

• Het bestendigen van de basiskwaliteit 

• De ambities vanuit de school 

• De ambities vanuit het koersplan van Optimus: ‘Optimus Wereldscholen, waar kinderen 
leren, ontdekken en ontwikkelen.’ 

 
We hebben met elkaar een plan mogen ontwikkelen dat ons houvast geeft voor de komende jaren. 
Het helpt ons om de koers te houden. Het herinnert ons aan wat we samen hebben afgesproken en 
waar we naartoe werken, onze stip op de horizon. Onze jaarplannen en dus ook een groot gedeelte 
van ons schoolplan zijn opgebouwd vanuit de PDCA-methode. Hierdoor komen wij cyclisch tot 
kwaliteitsverbetering en borgen wij onze keuzes. Aan de hand van bekende knelpunten zijn onze 
streefdoelen in dit plan globaal uitgewerkt. Per jaar worden deze vertaald in een concreet jaarplan. 
Dit schoolplan is geschreven door de directeur, onderschreven door het team en heeft de 
instemming van de Medezeggenschapsraad. 
 
In juni 2022 hebben wij een interne audit doorlopen op Onze Bouwsteen. Het rapport over onze 
kwaliteiten en ontwikkelpunten is terug te vinden op de website. 
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1 Algemene informatie 
1.1  Optimus Primair Onderwijs 
 

Onze Bouwsteen, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.optimusonderwijs.nl/
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

mailto:https://www.optimusonderwijs.nl/koersplan-optimus-wereldscholen-2022-2026
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1.2 Onze Bouwsteen 
 

Algemene kenmerken van de school 
We zijn een katholieke basisschool, die openstaat voor andersdenkenden en zij die geen geloof 

hebben. Tegen de kern van het dorp Beugen ligt het moderne schoolgebouw van ‘Onze Bouwsteen’. 

De moderne school die in een ronding gebouwd is, is speels ingericht en straalt warmte uit.  Het is 

een echte dorpsschool, in de positieve zin van het woord. Dit blijkt o.a. uit de contacten met ouders, 

met plaatselijke verenigingen en de sfeer die als veilig wordt ervaren. Kinderen voelen zich er prettig 

en uitgedaagd. Het is daarom niet alleen een onderwijskundige, maar ook een sociale 

ontmoetingsplaats. ‘Ons kent ons’ gaat hier zeker op. Beugen valt onder de gemeente Land van Cuijk. 

 

Het schoolgebouw dateert uit 1998 en 2004. Op de bovenverdieping zijn geen leergroepen gevestigd. 

Deze lokalen worden gebruikt als wetenschaps/techniek- en handenarbeidlokaal. Veel lokalen 

hebben een entresol ter beschikking. Het overgrote deel van alle Beugense kinderen tot 12 jaar 

genieten onderwijs op onze school.  

 

Kids Okay 

Drie ruimtes op de begane grond van de school, worden verhuurd aan BSO/KDV: Kids Okay. Kids 

Okay is een kleine organisatie voor kinder- en buitenschoolse opvang in Beugen voor kinderen van 0 

tot 13 jaar. Kinderen van het kinderdagverblijf mogen regelmatig deelnemen aan activiteiten in onze 

school. Op deze wijze maken zij al kennis met ons als school. We werken samen om de overgang van 

peuters naar kleuters effectief en optimaal te laten verlopen.  

Kwaliteitskaart doorgaande lijn 0-6 jaar Onze Bouwsteen 

 

Opleidingsschool 

Onze Bouwsteen is een opleidingsschool voor stagiaires van de Han Nijmegen. Als opleidingsschool 

streven we naar een intensieve samenwerking tussen de PABO en het werkveld. Hoewel het 

programma zich voornamelijk richt op de toekomstige leerkracht, bestaat de mogelijkheid te werken 

aan de professionalisering van een team en het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek op een 

school. Samen opleiden zorgt voor een intensievere samenwerking tussen leraren, lerarenopleiders, 

onderzoekers en studenten. Een schoolopleider is een leerkracht van het bestuur. Hij of zij is 

opgeleid om studenten te begeleiden en draagt zorg voor een goede uitvoering van de 

betekenisvolle opleidingstaken binnen een school. De leerkracht blijft altijd verantwoordelijk voor de 

kinderen en houdt ook toezicht. Daarnaast bieden we ook plek aan stagiaires van het ROC, HBO 

Pedagogiek en ALO/CIOS. 

 

BVL 

Sinds 2010 zijn wij in het bezit van het BVL, Brabants VerkeersveiligheidsLabel. Onze school heeft een 

verkeerswerkgroep, bestaande uit ouders en leerkracht(en). De werkgroep wil samen met ouders en 

school, de verkeerssituatie rondom school verbeteren en de kinderen op een veilige manier leren om 

te gaan met verkeer. Dankzij dit VerkeersveiligheidsLabel ontvangt de school jaarlijks subsidie om de 

verkeersactiviteiten mogelijk te maken.  

 

 

https://coboxedoptimus.sharepoint.com/sites/o365onzebouwsteen/Gedeelde%20documenten/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fo365onzebouwsteen%2FGedeelde%20documenten%2FOrganisatie%2F2021%2D2022%2Fjaarstukken%2FKwaliteitskaarten%20bijgewerkt%20tot%20nov%202021%2FPDF%2Fkwaliteitskaart%20doorgaande%20lijn%20Kids%20Okay%2D%20Onze%20Bouwsteen%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fo365onzebouwsteen%2FGedeelde%20documenten%2FOrganisatie%2F2021%2D2022%2Fjaarstukken%2FKwaliteitskaarten%20bijgewerkt%20tot%20nov%202021%2FPDF
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Team 

Op Onze Bouwsteen zijn de schoolleider en intern begeleider (kwaliteitscoördinator) parttime 

aanwezig. We werken samen met het samenwerkingsverband Stromenland. 

De intern begeleider is verantwoordelijk voor de zorg rondom leerlingen in en buiten de groepen.  

Acht leerkrachten verzorgen het onderwijs in vijf heterogene groepen. Zij worden ondersteund door 

een onderwijsassistent en twee conciërges. 

Ons team heeft verschillende specialisaties: rekencoördinator, taal-leescoördinator, ICT-er, 

coöperatieve werkvormen, eigenaarschap, pientere leerlingen. Er is op één dagdeel administratieve 

ondersteuning.  

Wie is de school  
Onze school staat in de kern van het dorp Beugen. Het opleidingsniveau van de ouders van onze 

leerlingen is als volgt:  

• In 85% van onze gezinnen heeft minimaal één ouder een afgeronde mbo-opleiding of hoger. 

Binnen deze groep heeft meer dan de helft een mbo-opleiding. 

• We hebben minder dan 2% niet-Nederlandse leerlingen. Zij zijn veelal afkomstig van 

Cornerstone, een ideële organisatie op Christelijke leest. Families zijn over het algemeen 

twee jaar in opleiding. Hierna vertrekken zij weer.  

 

Gekeken naar onze populatie mogen we verwachten dat onze eindopbrengsten boven het landelijk 

gemiddelde liggen. Momenteel zijn er 5 leerlingen bij ons op school met een kortdurende 

ondersteuning vanuit Stromenland. (KDO) Daarvan zijn er drie gericht op rekenen, één op gedrag en 

één op HB (hoogbegaafdheid). Daarnaast hebben we één leerling met een medium arrangement bij 

Kentalis. Zes leerlingen bezoeken de peergroup. We hebben drie leerlingen die ondersteuning krijgen 

op NT2 (Nederlands als tweede taal) vanuit de gemeente Land van Cuijk. Verder is er één leerling die 

leesbegeleiding (ED) ontvangt vanuit Opdidakt. Leerling gewichten: 0. * 

De prognose is dat we de komende jaren stabiel blijven qua leerlingaantallen, met op 1 oktober zo’n 

107 leerlingen. 
 
* Het leerlinggewicht wordt toegekend op basis van het opleidingsniveau van de ouders. De gewichtenregeling in het basisonderwijs 
bepaalt of een school extra middelen krijgt. Dit gebeurt middels een berekening op basis van het aantal leerlingen met een leerlinggewicht, 
hierbij geldt een drempelwaarde. 

 

Waar staat de school voor 
Missie, onze opdracht is:  

Samenwerken vanuit: passende verwachtingen, gedeelde verantwoordelijkheid, kansen en talenten. 

Kinderen en teamleden leren dat zij onderdeel zijn van de maatschappij.  

Kinderen en teamleden ontwikkelen een houding om open te staan, om te leren.  

 

Op onze Bouwsteen:  

• Waarderen we onszelf en respecteren we de wereld om ons heen  

• Staan we open voor feedback  

• Dragen we samen verantwoordelijkheid  

• Werken we aan en onderhouden we de ontwikkeling van kennis en vaardigheden voor de 
toekomst  

• Denken we vanuit kansen en talenten  

• Werken we aan vaardigheden waar kinderen zich nu en in de toekomst staande mee kunnen 
houden  
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Visie op leren:  

• Wat je met plezier leert, vergeet je nooit 

• We leren van en met elkaar 

• Bij ons op school modelt de leerkracht 

• We leren in een veilige sfeer 

• We krijgen de kans om onze talenten te ontwikkelen 

• We gaan in gesprek over leerdoelen en we weten hoe we een plan kunnen maken om het 
doel te bereiken 

 
Visie op leren organiseren:  

• We weten wat we goed kunnen en waar we onszelf in kunnen verbeteren 

• We denken actief mee over ons eigen leerproces 

• We mogen fouten maken 
 
Visie op professionaliteit:  

• We werken aan onze persoonlijke, professionele ontwikkeling  

• We maken gebruik van actuele materialen, middelen en inzichten om ons onderwijs vorm te 
geven 

 
Visie op veranderen:  

• We vieren onze successen gezamenlijk  

• We werken opbrengstgericht 

• We werken samen met onze ouders en het dorp 
 
Kernwaarden:  

• SAMEN: we zijn een onderdeel van de maatschappij en leren van en met elkaar.  

• ONTWIKKELEN: we willen continu verbeteren, we vieren successen en benutten kansen en 
talenten.  

• TOEKOMST: we ontwikkelen kennis en vaardigheden zodat we stevige bouwstenen leggen 
voor onze toekomst.  

• WAARDERING: er is een veilig klimaat en we zijn samen verantwoordelijk voor onze school 
en ons leren.  

 
Kernopdracht: Op ‘Onze Bouwsteen’ leren we allemaal: de kinderen, het team en de directeur.  
Om onze visie kracht bij te zetten hanteren we de volgende streefdoelen:  

• Kinderen voelen zich bij ons veilig en komen graag naar school  

• Ieder kind heeft recht op zijn eigen ontwikkeling, op zijn eigen niveau. Daar waar mogelijk 
passen we de leerstof aan  

• De leerkracht wordt steeds meer begeleider van het leerproces van het kind  

• In onze lerende organisatie heerst een goed werkklimaat onder de collega’s  

• Kinderen leren zelfstandig te werken, ze leren plannen en zich verantwoordelijk te voelen 
voor hun eigen werk  

• De zorg is structureel goed geregeld  

• We hebben een up-to-date onderwijskundig pakket en werken daarbij met een doorgaande 
lijn in de school  

• Onze middelen en ons aanbod op ICT zijn up-to-date  
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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).  
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2.2 We bieden leerlingen een breed fundament in hun ontwikkeling 
 

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

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

(sociale vaardigheden en burgerschapsvorming). 

 

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

wordt aandacht besteed aan executieve vaardigheden. 

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

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

onderwijs te betrekken. 

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

cultuureducatie, natuur en beweging, W&T. 

4. Leerlingen zijn informatievaardig en mediawijs. 

 

 

2.3 We bieden ieder kind gelijke kansen om te groeien 
 

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

zich kan ontwikkelen. 

1. We hebben hoge verwachtingen van elkaar en de leerlingen. 

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

onderwijsleerproces. 

2. We hebben kennis over het versterken van kansen. 

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

onderzoeksresultaten en goede praktijken. 

3. We hebben oog voor de behoeften van leerlingen. 

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

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

 

 

2.4  Onderwijskundig beleid vanuit de visie van de school 
 

De school biedt een breed en op kerndoelen gebaseerd aanbod dat aansluit bij de referentieniveaus 

voor taal en rekenen. De school heeft een aanbod gericht op ontwikkeling van sociale vaardigheden 

en een aanbod gericht op actief burgerschap. Het aanbod wordt afgestemd op de 

onderwijsbehoeften die kenmerkend zijn voor de leerlingenpopulatie.  

 

Op ‘Onze Bouwsteen’ is het onderwijs veelal georganiseerd in combinatiegroepen.  

Bij ons is de groep als sociale eenheid van essentieel belang: daar moeten kinderen zich thuis voelen 

en ontwikkelen. Binnen de groep werken we met een planmatige aanpak om het onderwijs zo veel 

mogelijk aan te passen aan de mogelijkheden van elk individueel kind. Hierbij heeft de leerkracht een 

sturende en begeleidende rol.  



11 

 

 

Als schoolteam realiseren wij op deze wijze een doorgaande lijn in de school. We vinden het 

belangrijk om via een duidelijke en gestructureerde aanpak de mogelijkheden van ieder kind zo goed 

mogelijk te ontwikkelen, zowel op cognitief, sociaal-emotioneel, lichamelijk als creatief niveau.  

 

Basiskwaliteit 
De schoolleiding en leraren dragen zorg voor de veiligheid van de school en haar omgeving 

gedurende de schooldag, voor alle leerlingen. Zij voorkomen pesten, agressie en geweld en treden 

indien nodig snel en adequaat op. De leraren leren de leerlingen sociale vaardigheden aan en tonen 

respectvol voorbeeldgedrag.  

 

Groepsafspraken zijn in lokalen zichtbaar en leerlingen weten wat er van hen op dat gebied verwacht 

wordt. Alle leden van de leerlingenraad zijn het er unaniem over eens dat ze het fijn vinden op school 

en zich er veilig voelen. Leraren zijn voldoende op het plein aanwezig om de leerlingen te monitoren 

of hen te helpen waar nodig.  

 

Veiligheid 

De school heeft een veiligheidsbeleid dat is gericht op voorkomen, registreren, afhandelen en 

evalueren van incidenten.  

De school meet de veiligheidsbeleving en het welbevinden van leerlingen. De school monitort de 

‘veiligheid’ jaarlijks middels de vragenlijsten van Viseon 2.0 (Volginstrument voor sociaal-emotioneel 

functioneren groep 3 t/m 8) en éénmaal per twee jaar met de vragenlijst ‘sociale veiligheid’ van 

Werken met Kwaliteit (WMKPO). De school heeft een functionaris die als aanspreekpunt fungeert als 

het gaat om pesten. Er is een contactpersoon aangesteld, die contact op kan nemen met de 

vertrouwenspersoon binnen Optimus. Jaarlijks wordt er structureel aandacht gegeven aan 

groepsvorming en wordt machtsmisbruik preventief besproken. 

 

We hebben een BHV-coördinator. Indien nodig wordt er van een gebeurtenis een notitie gemaakt 

(incidentregistratie). Er is een stappenplan ten aanzien van plagen en pesten (kwaliteitskaart) en een 

schrijven ‘Sociale veiligheid’ op school aanwezig. De school voert één keer in de vier jaar een Risico 

Inventarisatie & Evaluatie uit (RI&E). Ieder jaar wordt het bijbehorende plan van aanpak 

geactualiseerd. 

• Pestprotocol 

• Sociale veiligheidsplan 

• Schoolveiligheidsplan 

 

Onderwijsaanbod 

Ons onderwijsaanbod is breed en goed opgebouwd. Onze aanpak is terug te vinden in onze 

kwaliteitskaarten.  

• Kwaliteitskaart Begrijpend lezen  

• Kwaliteitskaart Rekenen kleuters  

• Kwaliteitskaart Taal kleuters  

• Kwaliteitskaart Rekenen  

• Kwaliteitskaart Spelling 

• Kwaliteitskaart Technisch lezen 

https://coboxedoptimus.sharepoint.com/sites/o365onzebouwsteen/Gedeelde%20documenten/Forms/AllItems.aspx?q=pestprotocol&FolderCTID=0x012000E2CF432776C4984A9E1727D716754E84&id=%2Fsites%2Fo365onzebouwsteen%2FGedeelde%20documenten%2FOrganisatie%2F2020%2D2021%2FJaarstukken%2FPestprotocol%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fo365onzebouwsteen%2FGedeelde%20documenten%2FOrganisatie&parentview=7
https://coboxedoptimus.sharepoint.com/sites/o365onzebouwsteen/Gedeelde%20documenten/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000E2CF432776C4984A9E1727D716754E84&id=%2Fsites%2Fo365onzebouwsteen%2FGedeelde%20documenten%2FOrganisatie%2F2021%2D2022%2Fjaarstukken%2FPDF%20bestanden%2FSociale%20veiligheid%20op%20Onze%20Bouwsteen%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fo365onzebouwsteen%2FGedeelde%20documenten%2FOrganisatie%2F2021%2D2022%2Fjaarstukken%2FPDF%20bestanden
https://coboxedoptimus.sharepoint.com/sites/o365onzebouwsteen/Gedeelde%20documenten/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000E2CF432776C4984A9E1727D716754E84&id=%2Fsites%2Fo365onzebouwsteen%2FGedeelde%20documenten%2FOrganisatie%2F2021%2D2022%2Fjaarstukken%2FPDF%20bestanden%2FSchoolveiligheidsplan%202021%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fo365onzebouwsteen%2FGedeelde%20documenten%2FOrganisatie%2F2021%2D2022%2Fjaarstukken%2FPDF%20bestanden
https://coboxedoptimus.sharepoint.com/sites/o365onzebouwsteen/Gedeelde%20documenten/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000E2CF432776C4984A9E1727D716754E84&id=%2Fsites%2Fo365onzebouwsteen%2FGedeelde%20documenten%2FOrganisatie%2F2021%2D2022%2Fjaarstukken%2FKwaliteitskaarten%20bijgewerkt%20tot%20nov%202021%2FPDF%2Fkwaliteitskaart%20begrijpend%20lezen%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fo365onzebouwsteen%2FGedeelde%20documenten%2FOrganisatie%2F2021%2D2022%2Fjaarstukken%2FKwaliteitskaarten%20bijgewerkt%20tot%20nov%202021%2FPDF
https://coboxedoptimus.sharepoint.com/sites/o365onzebouwsteen/Gedeelde%20documenten/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000E2CF432776C4984A9E1727D716754E84&id=%2Fsites%2Fo365onzebouwsteen%2FGedeelde%20documenten%2FOrganisatie%2F2021%2D2022%2Fjaarstukken%2FKwaliteitskaarten%20bijgewerkt%20tot%20nov%202021%2FPDF%2Fkwaliteitskaart%20kleuters%20rekenen%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fo365onzebouwsteen%2FGedeelde%20documenten%2FOrganisatie%2F2021%2D2022%2Fjaarstukken%2FKwaliteitskaarten%20bijgewerkt%20tot%20nov%202021%2FPDF
https://coboxedoptimus.sharepoint.com/sites/o365onzebouwsteen/Gedeelde%20documenten/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000E2CF432776C4984A9E1727D716754E84&id=%2Fsites%2Fo365onzebouwsteen%2FGedeelde%20documenten%2FOrganisatie%2F2021%2D2022%2Fjaarstukken%2FKwaliteitskaarten%20bijgewerkt%20tot%20nov%202021%2FPDF%2Fkwaliteitskaart%20kleuters%20taal%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fo365onzebouwsteen%2FGedeelde%20documenten%2FOrganisatie%2F2021%2D2022%2Fjaarstukken%2FKwaliteitskaarten%20bijgewerkt%20tot%20nov%202021%2FPDF
https://coboxedoptimus.sharepoint.com/sites/o365onzebouwsteen/Gedeelde%20documenten/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000E2CF432776C4984A9E1727D716754E84&id=%2Fsites%2Fo365onzebouwsteen%2FGedeelde%20documenten%2FOrganisatie%2F2021%2D2022%2Fjaarstukken%2FKwaliteitskaarten%20bijgewerkt%20tot%20nov%202021%2FPDF%2Fkwaliteitskaart%20rekenen%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fo365onzebouwsteen%2FGedeelde%20documenten%2FOrganisatie%2F2021%2D2022%2Fjaarstukken%2FKwaliteitskaarten%20bijgewerkt%20tot%20nov%202021%2FPDF
https://coboxedoptimus.sharepoint.com/sites/o365onzebouwsteen/Gedeelde%20documenten/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000E2CF432776C4984A9E1727D716754E84&id=%2Fsites%2Fo365onzebouwsteen%2FGedeelde%20documenten%2FOrganisatie%2F2021%2D2022%2Fjaarstukken%2FKwaliteitskaarten%20bijgewerkt%20tot%20nov%202021%2FPDF%2Fkwaliteitskaart%20spelling%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fo365onzebouwsteen%2FGedeelde%20documenten%2FOrganisatie%2F2021%2D2022%2Fjaarstukken%2FKwaliteitskaarten%20bijgewerkt%20tot%20nov%202021%2FPDF
https://coboxedoptimus.sharepoint.com/sites/o365onzebouwsteen/Gedeelde%20documenten/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000E2CF432776C4984A9E1727D716754E84&id=%2Fsites%2Fo365onzebouwsteen%2FGedeelde%20documenten%2FOrganisatie%2F2021%2D2022%2Fjaarstukken%2FKwaliteitskaarten%20bijgewerkt%20tot%20nov%202021%2FPDF%2Fkwaliteitskaart%20technisch%20lezen%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fo365onzebouwsteen%2FGedeelde%20documenten%2FOrganisatie%2F2021%2D2022%2Fjaarstukken%2FKwaliteitskaarten%20bijgewerkt%20tot%20nov%202021%2FPDF
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Op welke manier wij zicht hebben op ontwikkeling, hoe we goed onderwijs verzorgen en of onze 

kinderen voldoende leren, is terug te lezen is ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) en in onze 

kwaliteitskaarten. 

• SOP 

• Kwaliteitskaart 0-6 

• Kwaliteitskaart Instructie 

• Kwaliteitskaart Eigenaarschap 

 

In groep 1-2 geven we elk kind de kans om zich in eigen tempo te ontwikkelen, we stimuleren dit 

door het kind uit te dagen en te prikkelen. Vanuit het spel komen kinderen tot leren. We richten het 

onderwijs zo in dat kinderen daadwerkelijk met elkaar spelen, op onderzoek uitgaan en met elkaar 

praten over verschillende thema’s. Om de ontwikkeling van de kinderen te kunnen volgen, wordt er 

gewerkt met het volgsysteem DAPTO. De leerkrachten werken o.a. met projecten van de 

Kleuteruniversiteit, volgens het beredeneerd aanbod en met de werkmappen; Gecijferd bewustzijn 

en Fonemisch bewustzijn. Voor de doorgaande lijn van groep 1-2 naar groep 3 wordt er ook in groep 

1-2 al aandacht besteed aan letters en cijfers. In groep 3 is er voor de leerlingen nog ruimte om te 

spelen.  

 

Voor de schoolbrede sociaal-emotionele ontwikkeling werkt de school met Leefstijl (groep 1 tot en 

met 8) en Beertje Anders (groep 1 en 2). ParnasSys wordt als leerlingvolgsysteem ingezet.  

‘Onze Bouwsteen’ werkt met moderne methodes voor de basis- en zaakvakken. Over het algemeen 

hebben de leerlingen een breder aanbod nodig voor de vakken taal en lezen. De inzet van onze 

methodes wordt hierop aangepast. Er wordt voor de basisvakken in principe volgens de lijn van de 

methodes gewerkt. Daar waar mogelijk wordt er ‘kansrijk’ in de combinatiegroepen samengewerkt. 

Leerkrachten verbinden vanuit leerlijnen in een combinatiegroep jaargroepen en vakken effectief 

met elkaar. Coöperatieve werkvormen worden ingezet. Als er niet kansrijk gewerkt kan worden, 

worden onderwijsdoelen per jaargroep aangeboden. Actief burgerschap en sociale integratie worden 

niet als apart vak aangeboden maar komen aan bod binnen de gehanteerde methodieken. We 

werken groepsoverstijgend daar waar nodig. Zo bieden we onze leerlingen de ruimte om op hun 

eigen niveau verder door te kunnen ontwikkelen. 

 

Pientere leerlingen 

Door Optimus Primair Onderwijs is er voor hoogbegaafde leerlingen een peergroep ingericht in 

Boxmeer. Tevens bezoeken enkele ‘plusleerlingen’ van groep 7 en 8 een aantal uren per week het 

Papillon-traject op het Elzendaalcollege in Boxmeer. Dit project biedt de leerlingen de mogelijkheid 

om met gelijkgestemden samen te werken en te leren. Leerlingen met een ontwikkelvoorsprong in 

groep 1 en 2 werken met het programma ‘Pienter’, onder leiding van de onderwijsassistent. Voor de 

pientere leerlingen van groep 3 t/m 8 is een apart verbredingsprogramma vastgesteld met een 

doorgaande lijn binnen de school. Vanaf groep 1-2 signaleren we kinderen met een 

ontwikkelingsvoorsprong via de DHH. Dit is een signaleringsinstrument voor Hoogbegaafdheid. 

 

• Concept Kwaliteitskaart Pientere leerlingen 

 
  

https://coboxedoptimus.sharepoint.com/sites/o365onzebouwsteen/Gedeelde%20documenten/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000E2CF432776C4984A9E1727D716754E84&id=%2Fsites%2Fo365onzebouwsteen%2FGedeelde%20documenten%2FOrganisatie%2F2021%2D2022%2Fjaarstukken%2FPDF%20bestanden%2FSOP%202021%2D2022%20Basisschool%20Onze%20Bouwsteen%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fo365onzebouwsteen%2FGedeelde%20documenten%2FOrganisatie%2F2021%2D2022%2Fjaarstukken%2FPDF%20bestanden
https://coboxedoptimus.sharepoint.com/sites/o365onzebouwsteen/Gedeelde%20documenten/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000E2CF432776C4984A9E1727D716754E84&id=%2Fsites%2Fo365onzebouwsteen%2FGedeelde%20documenten%2FOrganisatie%2F2021%2D2022%2Fjaarstukken%2FKwaliteitskaarten%20bijgewerkt%20tot%20nov%202021%2FPDF%2Fkwaliteitskaart%20doorgaande%20lijn%20Kids%20Okay%2D%20Onze%20Bouwsteen%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fo365onzebouwsteen%2FGedeelde%20documenten%2FOrganisatie%2F2021%2D2022%2Fjaarstukken%2FKwaliteitskaarten%20bijgewerkt%20tot%20nov%202021%2FPDF
https://coboxedoptimus.sharepoint.com/sites/o365onzebouwsteen/Gedeelde%20documenten/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000E2CF432776C4984A9E1727D716754E84&id=%2Fsites%2Fo365onzebouwsteen%2FGedeelde%20documenten%2FOrganisatie%2F2021%2D2022%2Fjaarstukken%2FKwaliteitskaarten%20bijgewerkt%20tot%20nov%202021%2FPDF%2Fkwaliteitskaart%20instructie%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fo365onzebouwsteen%2FGedeelde%20documenten%2FOrganisatie%2F2021%2D2022%2Fjaarstukken%2FKwaliteitskaarten%20bijgewerkt%20tot%20nov%202021%2FPDF
https://coboxedoptimus.sharepoint.com/sites/o365onzebouwsteen/Gedeelde%20documenten/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000E2CF432776C4984A9E1727D716754E84&id=%2Fsites%2Fo365onzebouwsteen%2FGedeelde%20documenten%2FOrganisatie%2F2021%2D2022%2Fjaarstukken%2FKwaliteitskaarten%20bijgewerkt%20tot%20nov%202021%2FPDF%2Fkwaliteitskaart%20eigenaarschap%20%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fo365onzebouwsteen%2FGedeelde%20documenten%2FOrganisatie%2F2021%2D2022%2Fjaarstukken%2FKwaliteitskaarten%20bijgewerkt%20tot%20nov%202021%2FPDF
https://coboxedoptimus.sharepoint.com/:w:/r/sites/o365onzebouwsteen/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B4C53CCB5-3D0C-4C9F-AC9F-AEE16DC8FF45%7D&file=kwaliteitskaart%20hoog-meerbegaafdheid%20groep%201-8%20(2).docx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1
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Schoolklimaat 

De Nederlandse samenleving kenmerkt zich onder meer door een grote verscheidenheid aan 

culturen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich kennis, vaardigheden en houdingen eigen 

maken, zodat ze op een positieve manier aan de samenleving kunnen deelnemen.  

Omgaan met andere mensen, problemen oplossen en zingevingvraagstukken zijn daar onderdeel 

van. Wij denken hierbij aan de volgende thema’s: 

• De hoofdzaken van de Europese en Nederlandse staatsinrichting 

• Zorg hebben voor het milieu 

• Recyclen 

• Omgaan met elkaar vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen 

• Kennis maken met de grote geestelijke stromingen die in de Nederlandse samenleving 

een belangrijke rol spelen 

• Respect opbrengen voor verschillen in opvatting 

• Samenwerking met senioren en de dorpsraad Beugen 

De genoemde elementen komen aan bod binnen de gehanteerde methodieken. In het curriculum is 

naast burgerschap en de kernvakken ook aandacht voor Engels (groep 7 en 8), expressie 

(talentenuur), ICT (Snappet, chromebooks), verkeer, studievaardigheden, techniek/wetenschap en 

wereldoriëntatie. We bieden NT2-onderwijs aan in de eigen groep, hiervoor zetten we ook NPO- 

middelen in.  

 

• Kwaliteitskaart burgerschap is in ontwikkeling 

• Kwaliteitskaart gedrag 

 

Zicht op de ontwikkeling en begeleiding van leerlingen  

De school verzamelt vanaf binnenkomst systematisch informatie over kennis en vaardigheden van 

kinderen. Er vindt een warme overdracht plaats met kinderopvang/peuterspeelzaal en BSO-

organisatie Kids Okay, als leerlingen vanuit hen doorstromen naar onze school. Er is een 

intakegesprek met ouders van nieuwe leerlingen. Er is beleid in een kwaliteitskaart vastgelegd op 

welke manier we de overgang van 0 t/m 6 jaar invullen en soepel laten verlopen. 

 

• Kwaliteitskaart Doorgaande lijn 0-6 jaar  

• Kwaliteitskaart beredeneerd aanbod is in ontwikkeling 

 

De school heeft op de kennisgebieden taal en rekenen de verwachte ontwikkelingen van leerlingen in 

beeld. Leraren maken analyses van methode en niet-methodegebonden toetsen om hun 

onderwijsaanbod af te stemmen op zowel groepen als individuele leerlingen. Bij stagnatie van de 

ontwikkeling van de leerling gaan we na wat mogelijke verklaringen hiervoor zijn en wat nodig is om 

eventuele achterstanden te verhelpen. De school gebruikt deze gegevens in een cyclisch proces van 

doelen stellen, passend onderwijs bieden, evalueren en bijstellen van doelen/onderwijsaanbod. De 

intern begeleider verzorgt de schoolanalyses en voert tweemaal per jaar met de leerkrachten 

groepsbesprekingen. Voor consultatieve begeleiding wordt de orthopedagoog van Optimus ingezet.  

 

De ontwikkeling wordt in alle groepen structureel gevolgd door observaties en door 

methodegebonden en niet-methodegebonden toetsen. De school werkt met een ‘CITO Data Duiden 

Evaluatie’-formulier, een ‘Groepsoverzicht’-formulier en een tussenlegger, om op groepsniveau de 

https://coboxedoptimus.sharepoint.com/sites/o365onzebouwsteen/Gedeelde%20documenten/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000E2CF432776C4984A9E1727D716754E84&id=%2Fsites%2Fo365onzebouwsteen%2FGedeelde%20documenten%2FOrganisatie%2F2021%2D2022%2Fjaarstukken%2FKwaliteitskaarten%20bijgewerkt%20tot%20nov%202021%2FPDF%2Fkwaliteitskaart%20gedrag%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fo365onzebouwsteen%2FGedeelde%20documenten%2FOrganisatie%2F2021%2D2022%2Fjaarstukken%2FKwaliteitskaarten%20bijgewerkt%20tot%20nov%202021%2FPDF
https://coboxedoptimus.sharepoint.com/sites/o365onzebouwsteen/Gedeelde%20documenten/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000E2CF432776C4984A9E1727D716754E84&id=%2Fsites%2Fo365onzebouwsteen%2FGedeelde%20documenten%2FOrganisatie%2F2021%2D2022%2Fjaarstukken%2FKwaliteitskaarten%20bijgewerkt%20tot%20nov%202021%2FPDF%2Fkwaliteitskaart%20doorgaande%20lijn%20Kids%20Okay%2D%20Onze%20Bouwsteen%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fo365onzebouwsteen%2FGedeelde%20documenten%2FOrganisatie%2F2021%2D2022%2Fjaarstukken%2FKwaliteitskaarten%20bijgewerkt%20tot%20nov%202021%2FPDF
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zicht op ontwikkeling van de leerlingen te vertalen naar het handelen in de klas. De leerkrachten 

vullen deze documenten in. Op deze manier monitoren we de ontwikkeling van leerlingen continu.  

Onze leerkrachten benoemen in hun plannen de doelen voor de lange termijn (einde schooljaar, in 

de bovenbouw waar relevant ook einde basisschoolperiode) en voor de korte termijn, de 

zogenoemde tussendoelen. Leerkrachten werken vanuit DATA-DUIDEN-DOELEN-DOEN.  

Ze bespreken cyclisch en planmatig hun vragen betreffende het opstellen, uitvoeren en realiseren 

van plannen met de IB-er in de groepsbesprekingen. Daarnaast wordt de analyse besproken van de 

Cito LOVS toetsen en bespreken we de sociaal emotionele ontwikkeling o.a. vanuit de Viseon 

rapportage.  Specifieke collegiale ondersteuning vindt naar behoefte plaats met directie, IB, 

orthopedagoge (bovenschools), rekencoördinator en specialist hoogbegaafdheid (bovenschools).  

 

We voeren kind- en oudergesprekken. De kinderen vanaf groep 3 gaan mee naar de ouderavonden 

en er wordt (onder andere) met hen en ouders besproken waar ze trots op zijn en wat nieuwe 

(leer)doelen zijn. Ouders bereiden het gesprek met het kind voor, aan de hand van een formulier.  

Wij kijken breed naar de ontwikkeling van een kind. Dat betekent dat we de resultaten volgen, maar 

ook hoe het kind werkt (taakwerkhouding, concentratie, motivatie), alleen en met anderen, en hoe 

het zich gedraagt in de groep, tijdens de leervakken, maar ook bij meer vrijere momenten als gym, 

handvaardigheid, buitenspelen. Opvallende zaken worden door de leerkracht genoteerd in ParnasSys 

en/of het groepsoverzicht.   

 

• Data Duiden 

• Tussenlegger 

• Groepsoverzicht 

• Rekenen kleuters Begin-Midden 

• Rekenen kleuters Midden-Eind 

• Taal kleuters Begin-Midden 

• Taal kleuters Midden-Eind 

 

• Groepsplan Rekenen groep 3-4 Begin-Midden 

• Groepsplan Rekenen groep 3-4 Midden-Eind 

• Groepsplan Rekenen groep 4-5 Begin-Midden 

• Groepsplan Rekenen groep 4-5 Midden-Eind 

• Groepsplan Rekenen groep 6-7 Begin-Midden 

• Groepsplan Rekenen groep 6-7 Midden-Eind 

• Groepsplan Rekenen groep 7-8 Begin-Midden 

• Groepsplan Rekenen groep 7-8 Midden-Eind 

 

• Groepsplan Spelling groep 3-4 Begin-Midden 

• Groepsplan Spelling groep 3-4 Midden-Eind 

• Groepsplan Spelling groep 4-5 Begin-Midden 

• Groepsplan Spelling groep 4-5 Midden-Eind 

• Groepsplan Spelling groep 6-7 Begin-Midden 

• Groepsplan Spelling groep 6-7 Midden-Eind 

• Groepsplan Spelling groep 7-8 Begin-Midden 

https://coboxedoptimus.sharepoint.com/:w:/r/sites/o365onzebouwsteen/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BAE01B1D5-4216-4467-A561-DBE269877801%7D&file=Data%20Duiden%20-%20leeg.docx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1
https://coboxedoptimus.sharepoint.com/:w:/r/sites/o365onzebouwsteen/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0402C74F-B167-4F9B-B1F3-E665130D66C6%7D&file=Tussenlegger%20didactisch_pedagogisch_klapper.docx&action=default&mobileredirect=true
https://coboxedoptimus.sharepoint.com/:w:/r/sites/o365onzebouwsteen/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B3AE240E0-5F05-4757-9CDC-A29D2F3D9737%7D&file=Groepsoverzicht%20leeg.docx&action=default&mobileredirect=true
https://coboxedoptimus.sharepoint.com/:w:/r/sites/o365onzebouwsteen/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B46DE1659-6D47-4153-A944-92BD2C531C54%7D&file=Groepsplan%20Rekenen%20Kleuters%201-2%20Begin-midden.docx&action=default&mobileredirect=true
https://coboxedoptimus.sharepoint.com/:w:/r/sites/o365onzebouwsteen/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B5D45BF6F-7739-41E5-BF4B-2C776500ADB6%7D&file=Groepsplan%20Rekenen%20Kleuters%201-2%20midden-eind.docx&action=default&mobileredirect=true
https://coboxedoptimus.sharepoint.com/:w:/r/sites/o365onzebouwsteen/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B25C8CD91-C3AC-4862-BE88-C6A6F645E710%7D&file=Groepsplan%20Taal%20Kleuters%201-2%20Begin-midden.docx&action=default&mobileredirect=true
https://coboxedoptimus.sharepoint.com/:w:/r/sites/o365onzebouwsteen/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68E6B582-26D7-47FC-B8DE-4CCAE2F17B38%7D&file=Groepsplan%20Taal%20Kleuters%201-2%20midden-eind.docx&action=default&mobileredirect=true
https://coboxedoptimus.sharepoint.com/:w:/r/sites/o365onzebouwsteen/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC4119DEA-C699-4037-9C41-A669EB93C04A%7D&file=Groepsplan%20Rekenen%203-4%20Begin-midden.docx&action=default&mobileredirect=true
https://coboxedoptimus.sharepoint.com/:w:/r/sites/o365onzebouwsteen/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B3A466074-64FE-4E1E-968F-B1D8776E6451%7D&file=Groepsplan%20Rekenen%203-4%20Midden-eind.docx&action=default&mobileredirect=true
https://coboxedoptimus.sharepoint.com/:w:/r/sites/o365onzebouwsteen/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BFD2C39D7-6C6B-4A2F-8811-88AF30E61A10%7D&file=Groepsplan%20Rekenen%204-5%20Begin-midden.docx&action=default&mobileredirect=true
https://coboxedoptimus.sharepoint.com/:w:/r/sites/o365onzebouwsteen/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BE2DCE755-96E9-4DEA-B196-CFA5DF1E8874%7D&file=Groepsplan%20Rekenen%204-5%20Midden-eind.docx&action=default&mobileredirect=true
https://coboxedoptimus.sharepoint.com/:w:/r/sites/o365onzebouwsteen/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B354F3972-E6D0-4110-BCDB-ADEF984F0681%7D&file=Groepsplan%20Rekenen%206-7%20Begin-midden.docx&action=default&mobileredirect=true
https://coboxedoptimus.sharepoint.com/:w:/r/sites/o365onzebouwsteen/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B11C2CA94-B8F6-4656-8E98-378F5357578F%7D&file=Groepsplan%20Rekenen%206-7%20Midden-eind.docx&action=default&mobileredirect=true
https://coboxedoptimus.sharepoint.com/:w:/r/sites/o365onzebouwsteen/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B6DCA6470-3CAC-4BDB-A0AE-6C9436F3357F%7D&file=Groepsplan%20Rekenen%207-8%20Begin-midden.docx&action=default&mobileredirect=true
https://coboxedoptimus.sharepoint.com/:w:/r/sites/o365onzebouwsteen/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BE2F59D2D-B2CE-46CC-BDB0-0A9F11A34B0C%7D&file=Groepsplan%20Rekenen%207-8%20Midden-eind.docx&action=default&mobileredirect=true
https://coboxedoptimus.sharepoint.com/:w:/r/sites/o365onzebouwsteen/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B5CFA47C8-E181-44A0-B49B-4608601E900C%7D&file=Groepsplan%20Spelling%203-4%20Begin-Midden.docx&action=default&mobileredirect=true
https://coboxedoptimus.sharepoint.com/:w:/r/sites/o365onzebouwsteen/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BFB9282EF-6767-4EA3-AEF7-00E177DADC1D%7D&file=Groepsplan%20Spelling%203-4%20Midden-Eind.docx&action=default&mobileredirect=true
https://coboxedoptimus.sharepoint.com/:w:/r/sites/o365onzebouwsteen/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BE542C4FF-7680-4F01-A9C4-D67BA764E52B%7D&file=Groepsplan%20Spelling%204-5%20Begin-Midden.docx&action=default&mobileredirect=true
https://coboxedoptimus.sharepoint.com/:w:/r/sites/o365onzebouwsteen/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD7626221-5E66-45C5-938E-CA53B2536919%7D&file=Groepsplan%20Spelling%204-5%20Midden-Eind.docx&action=default&mobileredirect=true
https://coboxedoptimus.sharepoint.com/:w:/r/sites/o365onzebouwsteen/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BA7329807-6A0F-4790-8758-6B17C8D51102%7D&file=Groepsplan%20Spelling%206-7%20Begin-Midden.docx&action=default&mobileredirect=true
https://coboxedoptimus.sharepoint.com/:w:/r/sites/o365onzebouwsteen/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B448CA719-B7B0-41F6-A7B9-6BC7FE008641%7D&file=Groepsplan%20Spelling%206-7%20Midden-eind.docx&action=default&mobileredirect=true
https://coboxedoptimus.sharepoint.com/:w:/r/sites/o365onzebouwsteen/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B00D8F3CE-7A88-4D2C-84FE-4D2C199048C4%7D&file=Groepsplan%20Spelling%207-8%20Begin-Midden.docx&action=default&mobileredirect=true
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• Groepsplan Spelling groep 7-8 Midden-Eind 

• Groepsplan Lezen groep 3-4 Begin-Midden 

• Groepsplan Lezen groep 3-4 Midden-Eind 

• Groepsplan Lezen groep 4-5 Begin-Midden 

• Groepsplan Lezen groep 4-5 Midden-Eind 

• Groepsplan Lezen groep 6-7 Begin-Midden 

• Groepsplan Lezen groep 6-7 Midden-Eind 

• Groepsplan Lezen groep 7-8 Begin-Midden 

• Groepsplan Lezen groep 7-8 Midden-Eind 

 

Op school wordt gewerkt volgens het passend onderwijsmodel vanuit de gedachte van de 1-

zorgroute. Op deze wijze lukt het om de kinderen nog beter onderwijs op maat te geven. De 

leerkrachten werken opbrengstgericht. Door kinderen te clusteren naar onderwijsbehoefte, krijgen 

kinderen onderwijs op maat. Kinderen zitten voor kernvakken in bepaalde routes. Hierbij wordt 

onderscheiden: de veilige route (met extra hulp, instructie en herhaling), de hoofdroute (volgens het 

basisplan) en de ontdekroute (verkorte instructie en extra uitdagende taken) Deze routes zijn een 

leidraad. Nieuwe inzichten zorgen ervoor dat het hanteren van niveaugroepen een richtlijn is en geen 

vaste richting. Voor leerlingen die structureel een onderwijsaanbod krijgen op een ander niveau, stelt 

de school een onderwijsaanbod op, passend bij de mogelijkheden van de betreffende leerling. Het 

aanbod voor (extra) ondersteuning wordt regelmatig geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.  

 

Voor leerlingen die extra ondersteuning krijgen van het samenwerkingsverband legt de school de 

doelen en begeleiding vast in een ontwikkelperspectief (OPP). De school evalueert regelmatig met 

ouders of de extra ondersteuning het gewenste effect heeft en stelt interventies zo nodig bij.  

 

De school werkt samen met voorschoolse voorzieningen en voorgaande scholen door informatie 

over leerlingen in achterstandssituaties uit te wisselen en het onderwijs in een doorgaande lijn te 

realiseren. De school informeert aan het einde van de schoolperiode en bij tussentijds vertrek van 

leerlingen, ouders en de vervolgschool over de ontwikkeling van de leerling (onderwijskundig 

rapport).  

 

De school werkt constructief samen met ketenpartners voor leerlingen met extra 

ondersteuningsbehoeften. De school voert afspraken uit de Lokale Educatieve Agenda uit. Er is 

sprake van een hoge betrokkenheid vanuit de ouders en het ‘dorp’. Op dit moment verkent de school 

welke activiteiten ingericht kunnen worden om de samenwerking verder te verstevigen.  

 

Onderwijstijd 

De leerlingen op Onze Bouwsteen krijgen voldoende tijd om zich het onderwijsaanbod eigen te 

maken. De onderwijstijden van de school voldoen aan de wettelijke verplichtingen en de 

onderwijsactiviteiten worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van bevoegde leraren. 

We hebben een beleid om ongeoorloofd schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten tegen te gaan. 

Zie het protocol van Optimus en onze schoolgids. 

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

individuele leerling is. We hanteren een 5-gelijke dagen model. 

 

https://coboxedoptimus.sharepoint.com/:w:/r/sites/o365onzebouwsteen/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDBD4FDEC-C27F-4A9C-81CF-DBC0E4B12D16%7D&file=Groepsplan%20Spelling%207-8%20Midden-Eind.docx&action=default&mobileredirect=true
https://coboxedoptimus.sharepoint.com/:w:/r/sites/o365onzebouwsteen/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDBBEA46E-1DFB-43B5-98B6-3B064361BD53%7D&file=Groepsplan%20Technisch%20lezen%203-4%20Begin-Midden.docx&action=default&mobileredirect=true
https://coboxedoptimus.sharepoint.com/:w:/r/sites/o365onzebouwsteen/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B72977264-D26E-4BA1-B1DD-03A7B48DC082%7D&file=Groepsplan%20Technisch%20lezen%203-4%20Midden-eind.docx&action=default&mobileredirect=true
https://coboxedoptimus.sharepoint.com/:w:/r/sites/o365onzebouwsteen/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC937B7FB-0052-45ED-BF91-FB4F634E4608%7D&file=Groepsplan%20Technisch%20lezen%204-5%20Begin-Midden.docx&action=default&mobileredirect=true
https://coboxedoptimus.sharepoint.com/:w:/r/sites/o365onzebouwsteen/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B6BD50C68-F357-4828-95B2-6AB47A281312%7D&file=Groepsplan%20Technisch%20lezen%204-5%20Midden-Eind.docx&action=default&mobileredirect=true
https://coboxedoptimus.sharepoint.com/:w:/r/sites/o365onzebouwsteen/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B47EA2C3E-C925-48F3-A765-15A30288981D%7D&file=Groepsplan%20Technisch%20lezen%206-7%20Begin-Midden.docx&action=default&mobileredirect=true
https://coboxedoptimus.sharepoint.com/:w:/r/sites/o365onzebouwsteen/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB64ED425-4A99-474C-8712-22679AAB5846%7D&file=Groepsplan%20Technisch%20lezen%206-7%20Midden-Eind.docx&action=default&mobileredirect=true
https://coboxedoptimus.sharepoint.com/:w:/r/sites/o365onzebouwsteen/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BA836850C-B53A-49ED-86CF-2EDACB2B09A5%7D&file=Groepsplan%20Technisch%20lezen%207-8%20Begin-Midden.docx&action=default&mobileredirect=true
https://coboxedoptimus.sharepoint.com/:w:/r/sites/o365onzebouwsteen/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBB6DB5E0-2C1A-467F-8432-7BFD5B0FF7F8%7D&file=Groepsplan%20Technisch%20lezen%207-8%20Midden-Eind.docx&action=default&mobileredirect=true
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Afsluiting 

Er is een doorgaande lijn in het contact met het Voortgezet onderwijs (VO). De uitstroom van 

leerlingen van ‘Onze Bouwsteen’ wordt jaarlijks vastgelegd. Het merendeel van de scholen voor 

Voortgezet Onderwijs informeren ons jaarlijks over de vorderingen van onze oud-leerlingen. Op deze 

manier volgen we onze leerlingen ook na de basisschoolperiode. We trekken lering uit onze 

advisering door o.a. het volgen van rapportages van het VO en we analyseren de NRO-rapportage. 

Jaarlijks heeft de leraar van groep 8 een warme overdracht met vertegenwoordigers van scholen 

voor Voortgezet Onderwijs uit onze directe omgeving. Zij geven aan tevreden te zijn over onze 

adviezen en overdracht.  

Tussen de leraar van groep 8 en het VO is intensief contact, zowel bij het vormen van adviezen als de 

evaluatie van oud-leerlingen. Bij twijfel over het niveau wordt bij de advisering het hoogste niveau 

aangehouden, zodat de leerlingen de kans krijgen een school te laten zien wat ze aankunnen. Dit 

gaat in overleg met de ontvangende scholen.  

Onze leerlingen van groep 8 maken de CITO-eindtoets. We adviseren onze leerlingen kansrijk. Als de 

uitslag van de eindtoets hoger is dan het schooladvies nemen we het advies in heroverweging.  

 

Eindopbrengsten 

Schooljaar Onze Bouwsteen Ondergrens 

2015-2016 535,5 534,6 

2016-2017 540,6 534,9 

2017-2018 540,2 535,2 

2018-2019 539,3 535,7 

2019-2020 Geen eindtoets  

2020-2021 540,9 534,5 

2021-2022 538,8 534,8 

 

Resultaten 

De resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen tenminste op het niveau dat 

op grond van de leerlingenpopulatie verwacht mag worden. Met name de groepen 3 en 5 laten op de 

midden toetsen kwetsbaarheden zien. In alle groepen van ‘Onze Bouwsteen’ worden gedurende het 

jaar toetsen afgenomen, die losstaan van de methode-gebonden toetsen. De CITO-groep heeft die 

toetsen gemaakt voor een aantal kernvakken in het basisonderwijs (rekenen, spelling, technisch 

lezen, begrijpend lezen, woordenschat).  

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. 

 

Sociale en maatschappelijke competenties  

Hoe zorgen wij voor de ontwikkeling van de sociale en maatschappelijke competenties?  

• Leerlingen leren o.a. binnen wereldoriëntatie hoe sociale en maatschappelijke competenties 

werken. Er wordt gekeken naar SchoolTV. We bezoeken het Rijksmuseum. We bakken 

pannenkoeken en vieren ‘vrijheid’ met en voor de senioren uit Beugen.  

• De leerlingen uit de bovenbouw gaan op bedrijvenbezoek. We werken samen met het IVN 

(natuur) en stichting DOE JE MEE (cultuur). We bezoeken Techno Promo en werken samen 

met de Dorpsraad. 
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We recyclen oude apparaten, maken gebruik van schoolfruit, participeren aan projecten die 

gaan over duurzaamheid en milieu. 

• Leerlingen op ‘Onze Bouwsteen’ krijgen steeds meer inzicht in zichzelf en in hun relaties met 

anderen. Dit wordt bereikt door het voeren van gesprekken met de leerlingen en de groep 

waarbij we gebruik maken van de methode Leefstijl en ‘de gouden weken’. 

• Tijdens het samen spelen, samen leren en samen werken met leeftijdsgenoten leren zij zich 

verplaatsen in anderen, ruzies op te lossen en verschillen te accepteren.  

• Bij de maatschappelijke competenties gaat het vooral om het omgaan met verschillen, dit in 

de breedste zin van het woord. Leraren laten een democratische houding en vaardigheden 

zien. Dit voorbeeldgedrag wordt ook van de leerlingen verwacht.  

• Er wordt gesproken over de samenleving, hoe tolerant kan een ‘mens’, een kind zijn. Dit is 

verweven in de lessen en ook in de basishouding van leraren.  

• Er is een leerlingenraad.  

• Er wordt gesproken over verkiezingen, beslissingen in de klas worden democratisch 

genomen.  

• Er wordt o.a. aandacht besteed aan debatteren en de regering.  

• We zijn ons ervan bewust dat onze leerlingen weinig in aanraking komen met culturele 

diversiteit en andere samenlevingsvormen. De leerlingen die bij ons op school vanuit 

Cornerstone geplaatst worden, geven een eerste kennismaking met culture diversiteit.  

• We onderhouden contact en voeren gesprekken met onze partners die input kunnen geven 

aan de ontwikkeling van sociale en maatschappelijke competenties. We stimuleren een open 

communicatie en het benutten van kansen, met een win-win uitkomst. 

 

We hechten waarde aan:  

• Hulp vragen en ontvangen; 

• Gevoel van erbij horen, verbondenheid met anderen; 

• Anderen aanvoelen en rekening houden met elkaars gevoelens; 

• Samen spelen; 

• Bijdragen aan het geheel en helpen; 

• Kinderen kunnen zich uiten en kunnen de stop-regel gebruiken; 
 

Eigen Ambities 
Schoolambities op het gebied van ons onderwijskundig beleid. 

• September 2022 evalueren we de opzet van ons projectonderwijs cyclisch en stellen bij 
waar nodig. We vormen een kwaliteitskaart.  

• In 2023 stellen we de kwaliteitskaart ‘beredeneerd aanbod voor het jonge kind’ op en 
borgen het cyclische proces.  

• In 2023 evalueren we de opzet van ons Wetenschap en techniekonderwijs cyclisch en 
stellen bij waar nodig. We vormen een kwaliteitskaart.  

• Onze rekenmethode is up-to-date. In schooljaar 2022-2023 kiezen en implementeren we 

een nieuwe rekenmethode die aansluit bij onze manier van onderwijs verzorgen en 

kansrijk werken. 

• We herzien ons leesonderwijs vanaf de start van de schoolplan periode tot einde 

schoolplan periode en verdiepen ons in nieuwe inzichten.  We bekijken op welke manier 

we ons leesonderwijs de komende jaren verder vorm willen geven. We maken beleid op 

de aanpak van ons leesonderwijs en leggen dit vast in een kwaliteitskaart.  
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Het rapporteren en evalueren van extra leesinterventies wordt na iedere toetsperiode 

genoteerd. 

• In onze kleuterklas werken we preventief aan het in kaart brengen van onze leerlingen. 

Enerzijds door bij leerlingen waar we een ontwikkelingsvoorsprong zien, het digitaal 

handelingsprotocol begaafdheid (DHH) af te nemen. We bekijken jaarlijks in alle groepen 

of kinderen in aanmerking komen voor de eerste of tweede leerlijn. 

Anderzijds door leerlingen waarbij we een ontwikkelingsachterstand verwachten of een 

taalachterstand bemerken, tijdig expertise in te laten vliegen door 

samenwerkingsverband Stromenland of Optimus. Medio 2024 is dit beleid geborgd in 

een kwaliteitskaart ‘verbetermaatregelen ontwikkelingsachterstand en 

ontwikkelingsvoorsprong’. 

• Eind 2024 ronden we het proces voor een meer beredeneerd en planmatig aanbod voor 

onze plusleerlingen af. De kwaliteitskaart wordt besproken en geborgd. 

 
De komende schooljaren gaat de school o.a. werken aan de volgende ontwikkelpunten:   

• We blijven leren en zijn betrokken;  

• We zijn bewust van kwaliteit en sturen daar gericht op;  

• We tillen het basisniveau omhoog;  

• We bieden onze leerlingen een breed fundament in hun ontwikkeling;  

• We bieden ieder kind gelijke kansen om te groeien;  

• Focus op de intensivering van feedbackverschaffing en intensivering van de 
ontwikkeling van zelfreguleringsvaardigheden bij leerlingen;  

• We evalueren de doorgaande lijn in het aanbod voor onze pientere leerlingen en 
we komen tot structurele afspraken en borging van het aanbod;  

• Voortgang en borging ontwikkeling coöperatieve werkvormen;  

• Voortgang en borging ontwikkeling nieuw rapport;  

• Voortgang en borging ontwikkeling rekenen;  

• Voortgang en borging ontwikkeling lezen;  

• Voortgang en borging ontwikkeling weektaak doorgaande lijn;  

• Voortgang en borging ontwikkeling 0-6 jaar doorgaande lijn;  

• Voortgang en borging ontwikkeling ouderbetrokkenheid;  

• Voortgang en borging ontwikkeling Wetenschap-en Techniekonderwijs;  

• Inzet en evaluatie NPO gelden (o.a. leren van en met elkaar, scholing 
feedbackgesprekken, scholing executieve functies, opstart leerkuil traject 
pientere leerlingen, Data-Duiden-Doelen-Doen)  
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2.5 Pedagogisch-didactisch klimaat en het 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 school 
 

Basiskwaliteit  
Zie ook paragraaf 2.4 pagina 10. 

In de school is er een goed, veilig, ondersteunend, pedagogisch klimaat. Er zijn schoolafspraken voor 

leraren en leerlingen en er is een kwaliteitskaart ‘Gedrag /Pedagogisch handelen’ (in wording). 

Groepsafspraken zijn in lokalen zichtbaar en leerlingen weten wat er van hen op dat gebied verwacht 

wordt. Op ‘Onze Bouwsteen’, is het onderwijs bij voorkeur georganiseerd in jaargroepen, waarin 

kinderen van ongeveer gelijke leeftijd bij elkaar zitten. Voor ons is de groep als sociale eenheid van 

essentieel belang: daar moeten kinderen zich thuis voelen en ontwikkelen. Binnen de groep werken 

we met een planmatige aanpak om het onderwijs zo veel mogelijk aan te passen aan de 

mogelijkheden van elk individueel kind. Hierbij heeft de leraar een sturende en begeleidende rol. 

 

Ons didactisch klimaat wordt weergegeven in een kwaliteitskaart. Hierin staat dat we  

activerende werkvormen en middelen (bijvoorbeeld de ijsstokjes en wisbordjes) toepassen. Dit is 

helpend om alle leerlingen denktijd te geven, ze te laten nadenken over de vraag of moeilijkheid, 

controle van begrip en vergroten betrokkenheid. Een afspraak is dat er een doorgaande lijn is met 

betrekking tot het gebruik van het EDI-model (expliciete, directe instructiemodel).  

We passen coöperatieve werkvormen toe, we hebben een talentenuur en een handenarbeid-lokaal. 

We zijn bezig met het vormen van een wetenschaps- en technieklokaal. Drama/dans en muziek 

worden vanuit cultuurgelden door externe partners aangeboden. 
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In de eerste weken van ons schooljaar besteden we tijd aan de ‘gouden weken’ We doorlopen met 

de leerlingen de fases van groepsvorming – forming, storming, norming, performing. 

- De startfase: enthousiasme, grenzen verkennen, vertrouwen opbouwen 
- Eerste teleurstellingen; gesteggel over regels; mogelijk conflicten/ wantrouwen 
- Besluit: we kunnen dit beter; duidelijkheid scheppen over samenwerking; afspraken 
- Topprestatie; nu pas is het team méér dan de som der delen 

Daarnaast werken we met KlasBouwers en TeamBouwers voor het stimuleren van de sociale 

verbondenheid. 

 

Optimusscholen hebben aandacht voor alle aspecten die ertoe doen om leerlingen zich optimaal te 

laten ontwikkelen. Leerlingen kunnen alleen gedijen in een pedagogisch-didactisch klimaat waarin zij 

zich kunnen ontplooien. We willen graag dat leerlingen mede eigenaar zijn van hun leer- en 

ontwikkelproces, dat zij onderdeel uitmaken van een groep en dat ze zelfsturing kunnen geven aan 

hun leven. Competentie, verbondenheid en autonomie zijn onderdeel van het onderwijsleerproces 

en basis voor een goed pedagogisch-didactisch klimaat. Leerlingen zijn eigenaar van hun 

ontwikkeling. We bekijken samen de toets uitslagen en bespreken met de leerlingen hun 

ontwikkeling. We werken samen aan het rapportfolio van de leerling en aan het opstellen van 

individuele doelen.  

  

• Kwaliteitskaart Instructie   

• Kwaliteitskaart De klas  

• Kwaliteitskaart Gedrag (pedagogisch handelen)  
Verwachtingen  

• Leraren structureren hun handelen en plannen, met behulp van informatie die zij over de 
leerlingen hebben.   

• De aangeboden leerstof is logisch opgebouwd. 

• De leerlingen zijn actief en betrokken bij de les.   

• De leraar geeft een heldere, doelgerichte uitleg.   

• De leraar stemt de instructie, spelbegeleiding, opdrachten, doelen en onderwijstijd af op 
de onderwijsbehoeften van groepen en individuele leerlingen.   

• We clusteren doelen waar dat kan en maken deze zichtbaar. 

• De sfeer in de groepen en het klassenmanagement zijn op orde.   

• We werken vanuit het EDI-model (expliciete, directe instructie model).   

• Elke dag worden er minstens 2 coöperatieve werkvormen ingezet.   

• De leerkracht modelt de lesstof.   

• Leerlingen ontvangen meerdere malen op een dag, verlengde instructie.   

• Leerlingen worden steeds meer eigenaar over hun eigen leerproces, dit o.a. door het 
voeren van kindgesprekken en het werken met individuele leerdoelen.   

• De resultaten zijn zowel op het midden van het jaar als op het einde, voldoende en ten 
minste op het niveau dat van onze leerlingenpopulatie verwacht mag worden.  

• Werken met de instructietafel is structureel terug te zien.   

• De inzet van groepsplannen die steeds meer de vorm krijgen van werkbare 
ontwikkelplannen op diverse leergebieden, zijn in ontwikkeling.   

• Er is door de toepassing van verschillende werkvormen sprake van een toenemende 
mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van leerlingen. 

• ICT is een onderdeel van ons lesgeven. Leerlingen en leraren kunnen verschillende 
devices en programma’s inzetten om input te geven aan de verbetering van het 
onderwijs.  

 

https://coboxedoptimus.sharepoint.com/sites/o365onzebouwsteen/Gedeelde%20documenten/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000E2CF432776C4984A9E1727D716754E84&id=%2Fsites%2Fo365onzebouwsteen%2FGedeelde%20documenten%2FOrganisatie%2F2021%2D2022%2Fjaarstukken%2FKwaliteitskaarten%20bijgewerkt%20tot%20nov%202021%2FPDF%2Fkwaliteitskaart%20instructie%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fo365onzebouwsteen%2FGedeelde%20documenten%2FOrganisatie%2F2021%2D2022%2Fjaarstukken%2FKwaliteitskaarten%20bijgewerkt%20tot%20nov%202021%2FPDF
https://coboxedoptimus.sharepoint.com/sites/o365onzebouwsteen/Gedeelde%20documenten/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000E2CF432776C4984A9E1727D716754E84&id=%2Fsites%2Fo365onzebouwsteen%2FGedeelde%20documenten%2FOrganisatie%2F2021%2D2022%2Fjaarstukken%2FKwaliteitskaarten%20bijgewerkt%20tot%20nov%202021%2FPDF%2Fkwaliteitskaart%20de%20klas%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fo365onzebouwsteen%2FGedeelde%20documenten%2FOrganisatie%2F2021%2D2022%2Fjaarstukken%2FKwaliteitskaarten%20bijgewerkt%20tot%20nov%202021%2FPDF
https://coboxedoptimus.sharepoint.com/sites/o365onzebouwsteen/Gedeelde%20documenten/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000E2CF432776C4984A9E1727D716754E84&id=%2Fsites%2Fo365onzebouwsteen%2FGedeelde%20documenten%2FOrganisatie%2F2021%2D2022%2Fjaarstukken%2FKwaliteitskaarten%20bijgewerkt%20tot%20nov%202021%2FPDF%2Fkwaliteitskaart%20gedrag%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fo365onzebouwsteen%2FGedeelde%20documenten%2FOrganisatie%2F2021%2D2022%2Fjaarstukken%2FKwaliteitskaarten%20bijgewerkt%20tot%20nov%202021%2FPDF
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Eigen Ambities  
Schoolambities voor het pedagogisch-didactisch klimaat en het schoolgebied.  

• Gedurende de gehele schoolplanperiode bieden we onze lessen voor spelling, rekenen, lezen 
en taal aan vanuit het EDI-model, aangevuld met coöperatieve werkvormen, hierdoor 
creëren we kwalitatief goede lessen. Dit draagt bij aan het op orde zijn van onze midden- en 
eindopbrengsten op het niveau wat van ons als school verwacht mag worden, waarbij onze 
leerlingen minimaal het fundamentele niveau behalen.  

• In 2024 borgen we ons pedagogisch handelen in een Kwaliteitskaart. 

• Gedurende de gehele schoolplanperiode stellen we onze werkplannen bij naar werkbare 
plannen.  

• In 2025 ronden we het proces af voor een doorgaande lijn in onze weektaak, waarbij we de 
autonomie van onze leerlingen centraal stellen: ze krijgen de zelfstandigheid om meer 
keuzes te kunnen maken in hun leerdoelen en leeraanbod en we maken hun groei en 
ontwikkeling zichtbaar, zodat ze dit zelf kunnen volgen. Hiermee stimuleert de leerkracht de 
zelfstandigheid en het verantwoordelijkheidsgevoel bij de kinderen. Vanuit daar werken we 
verder aan het vormen van een rapportfolio met en voor elk kind.  

• In ons handelen passen we een democratische stijl toe. Er is ruimte voor de meningen en 
ideeën van de kinderen, maar zij leren ook van volwassenen.  

• Het onderwijs bevordert actief burgerschap en sociale cohesie op doelgerichte en 
samenhangende wijze, waarbij het onderwijs zich in ieder geval herkenbaar richt op:    

o het bijbrengen van respect voor en kennis van basiswaarden van de democratische 
rechtsstaat en de geldende fundamentele rechten en vrijheden van de mens, en het 
handelen naar deze basiswaarden op school;   

o het ontwikkelen van de sociale en maatschappelijke competenties die de leerling in 
staat stellen deel uit te maken van en bij te dragen aan de Nederlandse 
democratische samenleving;   

o het bijbrengen van kennis over en respect voor verschillen in godsdienst, 
levensovertuiging, politieke gezindheid, afkomst, geslacht, handicap of seksuele 
gerichtheid alsmede de waarde dat gelijke gevallen gelijk behandeld worden.   

• Een veilige basis kunnen wij niet alleen creëren door het gebruik van methodes of door het 
hanteren van regels en protocollen. De leerkracht maakt het verschil. Het hele team neemt 
de verantwoordelijkheid voor de sfeer en de structuur op school, niet alleen voor hun klas en 
de eigen leerlingen. Ook de leerlingen zijn verantwoordelijk voor zichzelf en elkaar en een 
goede samenwerking met ouders is cruciaal. Gedurende de gehele schoolplanperiode is onze 
ambitie om de driehoek ouder-kind-school verder te versterken door preventief gesprekken 
te voeren over de ontwikkeling van kinderen en onze communicatie in deze gesprekken 
transparant uit te zetten.  

  
Schoolambities op het gebied van veiligheid.  

• Twee keer per jaar bespreekt de vertrouwenscontactpersoon samen met de anti-
pestcoördinator de praatplaat ‘vertrouwenspersoon’ met het team en de kinderen. De 
poster hangt op twee plaatsen in de school. We vormen een kwaliteitskaart ‘veiligheid’ 
hieraan koppelen we ons bestaande veiligheidsplan.  

• We monitoren het gevoel en de beleving van veiligheid bij ouders en leerlingen d.m.v. het 
afnemen van de sociale veiligheidslijsten één keer in de twee jaar. De rapportage 
communiceren we in onze nieuwsbrief. Onze ambitie is om bovenstaande ook met onze 
leerlingenraad te bespreken.   

• We monitoren het gevoel en de beleving van veiligheid bij onze leerlingen d.m.v. het jaarlijks 
afnemen van Viseon. Deze gegevens bespreken we met onze leerlingen waarbij de 
rapportage opvallend is. Onze ambitie is om de rapportage met alle leerlingen te bespreken.  
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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 
 

Basiskwaliteit 
Hoe zorgen wij voor bevoegd en bekwaam personeel?  

We verwachten dat onze leerkrachten deelnemen aan de scholing die we als school inzetten om ons 

onderwijs te verbeteren, passend bij de punten uit het schoolplan/jaarplan. Leerkrachten volgen 

opleidingen in de Optimus Academie, staan actief open voor het volgen van Master Classes en 

nemen deel aan de PLG-eigenaarschap (Professionele leergemeenschap), PLG-Snappet of aan de 

overdracht in vergaderingen hiervan. Leerkrachten volgen de structuur van de gesprekkencyclus en 

werken vanuit deze cyclus structureel aan hun ontwikkeling. Leerkrachten staan open voor nieuwe 

onderwijsinzichten maar hebben tegelijkertijd een kritische en onderzoekende houding waardoor zij, 

in alle beschikbare informatie, kunnen filteren.  
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We werken verder aan de ontwikkeling van specialisten binnen ons team (taal/leescoördinator, 

specialist jonge kind). Het is voor de kwaliteit van de school van belang, dat leraren niet alleen 

beschikken over lesgevende capaciteiten. We hechten veel waarde aan de juiste beroepshouding.  

 

We streven ernaar om een evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in ons team te 

faciliteren. Echter is de praktijk weerbarstiger. We vinden het belangrijk dat we elk jaar minstens één 

mannelijke leerkracht aan ons team toevoegen. 

Expertises aanwezig in het huidige team: ICT-ér, twee rekencoördinatoren, een taal-leescoördinator, 

specialist coöperatieve werkvormen, specialist eigenaarschap. 

 

Eigen ambities 
Schoolambities op het gebied van personeelsbeleid. 

• Scholing op het geven van feedback is opgestart. We blijven deze scholing onderhouden, één 

keer in de twee jaar. We willen hiermee bereiken dat we onze kind-gesprekken verdiepender 

kunnen begeleiden en voeren.  

• We bieden een veilige en gezonde werkomgeving. Na de renovatie van ons gebouw hebben 

we door ons klimaatbeheersingssysteem en een sterk dak, een gezonde luchtcirculatie en 

minder vocht in het gebouw. Ons schoolplein wordt groener, hierdoor zal er minder hitte-

effect ontstaan waardoor ook de surveillance omstandigheden verbeterd worden. 

• We werken samen aan duurzame inzetbaarheid door regelmatig in gesprek te zijn over onze 

draaglast en ons welbevinden. 

• We bieden elkaar gelijke kansen, leggen afspraken vast en zorgen ervoor dat we voldoende 

inspraak creëren in beleidsafspraken. 

• We willen continu verbeteren, we vieren successen en benutten kansen en talenten.  

• Er is een veilig klimaat en we zijn samen verantwoordelijk voor onze school en ons leren.  
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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. 
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Het kwaliteitszorgsysteem staat beschreven in de notitie Kwaliteitszorg Optimus. De PDCA-cyclus 

wordt hierin toegelicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

en door gesprek. Jaarlijks bezoekt het 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 
 

Basiskwaliteit 
Met ons CITO LOVS, ons DATA-duiden systeem en onze zorgstructuur bewaken we een 

ononderbroken ontwikkelingsproces, dat afgestemd is op de behoeften van de leerlingen. 

 

Wij monitoren en borgen dit met behulp van: 

• Schoolbezoek College van Bestuur 

• Interne en externe audits 

• Inspectiebezoek 

• Tevredenheidsonderzoeken 

• Overleg met MR, IB 

• Dialoog met stakeholders 

• Analyse toetsresultaten 

• Klassenbezoeken 

• Leerlingenraad 

• Dorpsraad 

• Groepsbespreking 

• Cito 3.0 

• Inzet Snappet 

• Studiedagen, teamvergaderingen 

• Overleg Kids Okay  

• Gesprekkencyclus 

• Collegiale consultatie intern en extern 

• MT 

• Kwaliteitskaarten 
 

Als daar aanleiding toe is zullen wij verbeteringsmaatregelen nemen. Onze plannen worden 

geschreven vanuit de PDCA-cyclus. Als er knelpunten ontstaan analyseren wij op welk onderdeel. 

Waar nodig onderzoeken wij systematisch op welke lagen in de organisatie interventies noodzakelijk 

zijn, dit met behulp van het Knoster model. 
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Het gesprek over kwaliteit wordt op alle niveaus binnen de school en stichting gevoerd, formeel en 

informeel. Het kwaliteitszorgsysteem wordt uitgewerkt in verschillende kwaliteitsdocumenten die 

overlegd worden aan het CVB (College van Bestuur). Er worden verschillende instrumenten 

gehanteerd, zoals data uit het leerlingvolgsysteem, schoolbezoek, audits, en vragenlijsten. Ook in 

teamvergaderingen hanteren we werkvormen om onze kwaliteit te waarborgen. 

 
Evaluatie, verantwoording en dialoog 
Verantwoording door de school gebeurt via: 

• Evaluatie en bijstellen jaarplan met team, ouders en leerlingenraad. 

• Ouderavonden 

• Overleg met samenwerkingspartners. 

• Tevredenheidsonderzoeken iedere 2 jaar onder ouders, leerlingen en leraren 

• Schoolgids 

• Nieuwsbrief 

• Website 

• MR 

• OR 

• Dorpsraad 

• Gemeente Land van Cuijk 

• Schoolleidersoverleg Boxmeer 

• CVB-schoolbezoek 

• Audit extern 

• Inspectie 

• Schoolplan  

• Jaarplan  
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Kwaliteitscultuur  

Binnen ons team is er vertrouwen in elkaars kwaliteiten en het is helder welke rol een ieder heeft. 

Leraren voelen zich verantwoordelijk voor het grote geheel. De lerende organisatie kan nog verder 

worden ontwikkeld binnen de huidige planperiode. Leraren voeren jaarlijks een gesprek met de 

directie over hun persoonlijk ambities en ontwikkeling. Alles wordt vastgelegd in het dossier van de 

leraren. We volgen de gesprekkencyclus van Optimus. 

 

De professionele cultuur is ruim-voldoende. De nadruk ligt op het leren van en met elkaar. 

Leerkrachten zijn het gewend dat collega’s komen kijken in de klas en dat er een feedback gesprek 

volgt. Leerkrachten weten dat we een team zijn. We werken samen. Als er een casus in de klas is, dan 

bespreken we deze samen tijdens intervisie momenten. We denken niet alleen mee maar zorgen 

ervoor dat we allen ons steentje bijdragen in woord en daad bij het oplossen van de casus. Hierdoor 

werken we ook aan de doorlopende leerlijnen en ontwikkelprocessen voor onze leerlingen. We zijn 

allen op de hoogte van wat er speelt en denken toekomstgericht. 

 

Eigen ambities 
Schoolambities op het gebied van kwaliteitszorg. 

• Vasthouden: Kwaliteitskaarten op verschillende gebieden zijn in ontwikkeling en worden 

verder doorontwikkeld, komen structureel aan bod in vergaderingen om te evalueren, 

worden geanalyseerd en er wordt gemonitord, in klassenbezoeken en 

ontwikkelgesprekken, of de afspraken uitgevoerd worden.  

• Vasthouden: Leerkrachtexperts binnen onze school bezoeken collega’s in de klas op hun 

expertgebied, zij geven feedback en plannen vervolgafspraken voor verdere groei en 

ontwikkeling. 

• Uitdiepen: We hebben een proces opgestart om onze ouderbetrokkenheid te stimuleren. 

Gesprekken gaan niet over kinderen, maar vinden samen met kinderen plaats. Onze 

informatieavonden worden goed bezocht mede doordat kinderen hierbij een rol spelen. 

We hebben enkele keren een koffie-uurtje georganiseerd met ouders waar zij als 

klankbord fungeren. Dit bouwen we verder uit. We verstevigen onze band met de MR en 

de OR door constructief met hen samen te werken. De driehoek ouder-kind-school willen 

we steviger onderhouden door in de onderbouw onze gesprekken duidelijker en 

transparanter uit te zetten. We onderzoeken de mogelijkheid om via webinars en 

podcasts leerkrachten in te zetten om ouders meer te betrekken en te informeren over 

onderwijs gerelateerde zaken. 

• 2024: We brengen duidelijker in beeld, samen met ouders tijdens een koffie-uurtje, hoe 

wij vorm geven aan de drie doeldomeinen: Kwalificatie, Persoonsvorming en Socialisatie 

(G. Biesta). We communiceren dit ook met ouders in onze nieuwsbrief.  

• In het PDCA-plan: lerende cultuur, is te lezen dat we inzetten op:  

- expertisevergaderingen (waarin leraren leidend zijn en expertise delen)  

- collegiale consultatie binnen intervisievergaderingen (om casuïstiek te bespreken en 

iedereen verantwoordelijk te maken voor de school als geheel) 

-ontwikkelvergaderingen waarin onderwijsontwikkeling (kwaliteitskaarten) centraal 

staan 

• 2025: We onderzoeken op welke manieren we PARRO verder in kunnen zetten. 



30 

 

 

Schoolambities op het gebied van (leerling)participatie gedurende de gehele schoolplanperiode. 

• Tijdens de bijeenkomsten met de leerlingenraad bespreken we in welke mate we onze 

leerlingen laten participeren binnen ons onderwijs.  

• Leerlingen praten mee / beslissen mee over: inrichting van het lokaal, taken in de klas, 

bijdrage bij de info/ouder- avonden, schoolbrede activiteiten, het groene schoolplein, 

eigen leerdoelen. 

• We gebruiken leerlingfeedback  en inzicht in resultaten om de betrokkenheid 

van leerlingen te vergroten en de kwaliteit van onze lessen te verbeteren. We werken 

aan het opstellen van een rapportfolio en we laten kinderen groei en ontwikkeling zelf in 

beeld brengen. De eerste fase van dit proces is ingezet. 
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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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Bijlage: Instemming schoolplan 2022-2026 
 

 

Namens de MR van Onze Bouwsteen 

 

Plaats:       Datum:  

 

 

 

 

 

 

 

Marjoke Collombon 

 

Voorzitter MR Onze Bouwsteen 

 

 

 

 

 

 

Vaststelling schoolplan 2022-2026 
 

Schoolbestuur Optimus 

 

Plaats:       Datum:  

  

 

 

 

 

Drs. H.J.Th. van de Ven      

Voorzitter College van Bestuur 

Optimus Primair Onderwijs 

 

 

 


