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Inleiding

Vooru ligt hetschoolplan 2022-2026 van basisschoolDe vierHeemskinderen.Hetschoolplanis een

beleidsdocument,waarinweaangevenwelkekeuzeswemakenvoorde ontwikkelingin dekomende

4 schooljaren.

Doorhetschrijvenvandit schoolplandragenwij devisieen ambitiesvan deinspectievan het

onderwijs, onze stichtingOptimus Primair Onderwijs en onze school actief uit.

Dit schoolplanis vanuit3 perspectievengeschreven:
• De basiskwaliteitvan inspectievanhetonderwijs,waarindewettelijkeeisenstaanwaaraan

elkeschool moetvoldoen.

• Het koersplan"OptimusWereldscholen,waarkinderenleren,ontdekkenenontwikkelen

van onzestichtingdat richtinggeefteninspireerttotdegewensteactie.

• Het schoolplan 2022-2026 van basisschool De vier Heemskinderen met daarin onze ambities

enuitgewerktevisieoponderwijskwaliteit.

1 Algemeneinformatie

Paragraaf 1.1 bevat algemene informatie vanuit de koers die op alle scholen van toepassing is.

Paragraaf 1.2. wordtdooriedereschoolzelfingevuld.

1.1 Optimus Primair onderwijs

Basisschool DevierHeemskinderenvaltonderhetbestuurvanOptimusPrimair Onderwijs.Optimus

Primair Onderwijs bestaat uit40 basisscholen, waarondertwee speciale scholenvoorbasisonderwijs,

verspreidoverdegemeenten LandvanCuijk,MaashorstenOss.BinnenOptimuswerkenzo n670

medewerkers die onderwijsverzorgen voorcirca 6.000 leerlingen. Meerinformatie is te vinden op de

website:

MissieOptimus:Hiergaan wevoor

Wij geven kinderen een fundamentelebasis en helpen hen op te groeien tot

gelukkige,zelfstandigeenkntischewereldburgers.Gedurendehunhele
schoolloopbaanzorgen weervoordatkinderenzich gezien voelen in hun etnische
en culturele achtergronden in hun geloofen levensovertuiging. Daarbij versterken
we het bewustzijn en de vaardigheden van kinderen om vanuithun persoonlijke

moreelkompas in verbinding te staan metanderen en bij te dragen aan een
duurzamesamenleving en kenniseconomie.

Doen wat de bedoeling is
DevierdeugdendiePlato enAristotelesbeschreven,Verstandigheid/Wijsheid,Moed,Gematigdheid

enRechtvaardigheidvormendekernwaardenvooronsonderwijs,demanierwaaropwe(samen)



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

ontwikkelentoteenkritischeburgermeteenmoreelkompasdieduurzamekeuzesmaakt.

Optimus: een vitale en duurzameorganisatie
In eenveranderendeomgevingishetbelangrijkdatwetoekomstbestendigenwendbaarzijnen

blijven.Optimusisfinandeelgezondenzetdemiddelenoptimaalinvoorhetprimaire proces.We
focussen op duurzaamheid engaan meeraandacht besteden aan de Sustainable DevelopmentGoals

van de Verenigde Naties. Daarnaast is eraandacht voor de duurzaamheid van onze schoolgebouwen.

Optimus: we vinden wat van onderwijs
Onderwijsbiedtleerlingeneenbreedfundamentwaaropzij kunnenvoortbouweninhetvoortgezet

onderwijs.Wijbewakende balanstussenkwalificatie,socialisatie en persoonsvorming.

Waartoe dient onderwijs?
Volgens onderwijspedagoog & -filosoof Gert Biesta

Vrijheid,
verantwoordelijkheid,
emancipatie...ln
democratisch perspectief.

Overdracht kennis,
vaardigheden, waarden
en normen.

Zichverhouden tot de
wereld, tot cultuur, tot
tradities, tot manieren van
doen envanzijn.

We hebbenhogeverwachtingenvandeleerlingenennodigenhenuittot leren.We vertrouweninde

krachtvan decommunityenin desamenwerkingvanprofessionalsenoudersomdeschool. De

lerarenzijn eropgericht hetbesteonderwijsteverzorgenenbeschikkenoveractuelekennisen

vaardigheden.

In dekoersnotitieOptimusWereldscholenvormenSkernambitiesderichtsnoervoordekomende

koersplanperiode:

» We blijvenlerenenzijn betrokkenambassadeurs

• We zijnbewustvankwaliteitensturendaargerichtop

» We tillen hetbasisniveauomhoog

« We biedenleerlingeneenbreedfundamentinhunontwikkeling

o We biedeniederkindgelijkekansenomte groeien

Dezeambitieszijn dekapstokvoordedoelenenontwikkelingendiedekomendeperiodeop

organisatieniveauenschoolniveaugerealiseerdgaanworden.

L



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

1.2 De vier Heemskinderen

Algemene kenmerken van de school
Basisschool DevierHeemskindereniseen katholiekebasisschoolvoorregulier basisonderwijs.De

leerlingendiede school bezoeken,komenveelaluitde dorpen Deursen-Dennenburg, Diedenen

Demen.Deschoolwordtdagelijksbezochtdoorongeveer751eerlingen.

Het team bestaat uit vaste leerkrachten, waarin diverse specialismes vertegenwoordigd zijn (zoals
kansrijkecombinatiegroepen,cultuurengedrag). Erwordtgewerktin4 kansrijkecombinatiegroepen

(1-2, 3-4, 5-6, 7-8). Dit houdtin daterverbindingwordtgezochttussendeleerlijnen.

DevierHeemskindereniseenkleineschool,diedeklas en deschoolzietalseenleefgemeenschap

waarin kinderenzichgezienengehoordvoelen,eenstemkrijgenensamenlerenombeslissingente

nemenenconflictenopte lossen.De schoolstaat bekendalseenschool meteenpositiefklimaat.

We hanterenopbasisschoolDe vierHeemskinderenhet'vijfgelijkedagenmodel'. Alleleerlingen

gaan van 8.30u tot 14.00u naarschool. Dekinderenhebbenvolgenshetpauzeroosterinde ochtend

eenkwartierpauzeenna de middaglunchvan eenkwartierooknogeenkwartierpauze.

Wie is de school
Nagenoegallelagenvande bevolkingzijnvertegenwoordigdoponzeschool.Hetpercentage

leerlingenmeteenniet-Westersemigratieachtergrond ligtlagerdanhet landelijkegemiddelde.Ook

hetaantal een-oudergezinnenligtbenedenhetlandelijkgemiddelde.

De katholiekeschoolstaat,ondervoorwaarden,openvoorleerlingenvanalle levensovertuigingen.

De oudersvandeleerlingendienenwelteverklarendatzij zich loyaal opstellent.a.v.dekatholieke

identiteitvan deschool. Vandekinderenwordtverwachtdatzij bijvieringen.waarin aandachtwordt

besteedaandekatholiekeidentiteit,aanwezigzijn.

Waar staat de school voor
We werkenopDevierHeemskinderenvanuithetconcept"kansrijkecombinatiegroepen". Deze

aanpakis gebaseerdop3pijlers:
1. De leerkrachtverminderthetaantal instructiesdoorwaarmogelijkinstructiesvoor

verschillendejaargroepenofvakkenmetelkaarteverbinden;

2. De leerkrachtzorgtvooreengoedeinstructie;

3. Naastzelfstandigwerkenbestedenleerlingenmeertijdaansociaal en interactiefleren.

De uitgangspuntenvandezeaanpak;
• Beteraansluitenbij deontwikkelingenonderwijsbehoeftenvankinderen;

• Werkbaarvoor de leerkracht: differentiatie op 3 niveaus;
• Verbindenvanleerstof.

Leerstofkanoptweemanierenverbondenworden:



1. Doorhetverbindenvaninstructiesvoorverschillendejaargroepen:metnamevoorde

vakkenbegrijpendentechnischlezen,spellingenrekenen;

2. Doorhetverbindenvaninstructiesvoorverschillendevakken,zoalstaalofwereldorientatie.

"^



2 Onderwijskundig beleid

Paragraaf2.1, 2.2 en 2.3 gevenvanuithetkoersplanOptimusWereldscholendeonderwijskundige
ambitiesweer.

Vanaf paragraaf 2.4 geeft de school invulling aan haar onderwijskundig beleid.

2.1 We tillen het basisniveau omhoog

Optimusscholen zorgen ervoordatleerlingenvoldoende basisvaardigzijn in taal, lezen en rekenen.

Dit is immersessentieelvoorhetversterkenvankanseneneengoedvervolgtekunnengevenaande

schoolloopbaan.Allescholenvoldoenaan debasiskwaliteitzoals beschreveninhettoezichtskader

van deonderwijsinspectie(augustus2021).

De ambities zijn als volgt geformuleerd:
1. ledereleerlingbeschiktovervoldoendekennisenvaardighedenophetgebiedvanlezen,

rekenenentaal.

Dit iseenkernopdrachtbinneneenbreedonderwijsaanbodenbredeontwikkeling.

Vergrotenvanwoordenschatenverbredenvankennisvandewereldinrelatietot begrijpend

lezen.

2. Leerlingenwordenuitgedaagdomtelerenen hebbenplezierinhetleren.

Lerarenhebbenkennisvanhetonderwijsleerprocesenstellenhogeenambitieuzedoelen.

Kinderenhebbendekansomzich teontwikkelen.

3. Weversterkenkansendoorintegralesamenwerking

Optimusscholenmakenzichsterkvooreendoorgaandelijnin de ontwikkelingvanleerlingenvan

0-14 jaar. Hiertoevindtafstemmingmetketenpartnersplaatsenwordtaangeslotenbijde

samenwerkingingemeentenenSVW(SOP/POS).

2.2 We bieden leerlingen een breed fundament in hun ontwikkeling

Hetisvan belangdatkinderenzich breedontwikkelen. Naastkennisenvaardighedeninde

basisvakken(kwalificatie)gaathetookomzelfkennis(persoonsvorming)enkennisvandewereld

(sociale vaardighedenenburgerschapsvorming).

1. Leerlingen nemen medeverantwoordelijkheidvoorhun eigen leren en ontwikkeling. Daarbij

wordt aandacht besteed aan executieve vaardigheden.

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

Burgerschapsvormingkrijgtinhouddooractuele maatschappelijkeenpolitiekethema'sinhet

onderwijste betrekken.

3. Leerlingenzijncreatief,oplossingsgerichtenverruimenhunblikveld.Eris aandachtvoor

cultuureducatie, natuuren beweging, W&T.

4. Leerlingenzijninformatievaardigenmediawijs.



2.3 We bieden ieder kind gelijke kansen om te groeien

Lerarenzijn zich bewustvandeverschillentussenleerlingenenhandelendaarnaar,zodatiederkind

zich kan ontwikkelen.

1. We hebbenhogeverwachtingenvanelkaarendeleerlingen.

Lerarenwetenwatkansenbelemmertenbevordertenbenuttendeze kennisinhet

onderwijsleerproces.

2. We hebbenkennisoverhetversterkenvankansen.

Lerarenwetenhoezijhetbestekunnendifferentierenenmakengebruikvan

onderzoeksresultatenengoede praktijken.
3. We hebbenoogvoordebehoeftenvanleerlingen.

Lerarenhebbenzichtopdeonderwijsbehoeftenvanleerlingenenoogvoorde verbindingtussen

schoolenthuis. Eris ruimtevoorspelenbewegendleren.

2.4 Onderwijskundig beleid vanuit de visie van de school

lnjuni2021 heefteeninterneauditplaatsgevonden. Hetvolledigeverslagisoptevragenbij de

schoolleiding.Hierondereenoverzichtvande bevindingenenwaarderingvande 14 standaarden.

kleur kwalificatie
niet / zwaar onvoldoende
Onvotdoende / in ontwikkeling
Voldoende
Goed
niet te beoordelen of niet anderzocht

Overaichtvan debevindingen
en waarderingvan de 14
standaarden

Opmerkingen

1 2 3 4 5

ONDERWUSPROCES

OP1 Aanbod ••

OP2- Zichtopontwikkeling Diepgangin analyses

OP3- Didactisch handelen ••

OP4 (Extra) ondersteuning ••

OP6 Samenwerking ••

OP8 Toetsingenafsluiting ••

SCHOOLKLIMAAT

SK1- Veiligheid ••

SK2 Pedagogisch klimaat ••

ONDERWUSRESULTATEN

OR1- Leerresultaten ••

OR2 Sociale en maatsch. compt. ••

OR3 Vervolgsucces ••

KWALITEITSZORG enAMBITIE

KA1 Kwaliteitszorg ••

KA2 Kwaliteitscultuur ••

KA3 Verantwoordingendialoog •• ^
Tot. Eindoordeel ••

^f.

~7



Basisschool DevierHeemskinderenbereidtdeleerlingenvoorophetvervolgonderwijsende

samenleving. Dit doen we door aanbod af te stemmen op de ontwikkeling, de instructies te bieden

op de basisvakken.Tevensis eraandacht voorde sodaal-emotionele ontwikkelingvan de leerlingen.

Bij de basiskwaliteit behorenverschillende subonderdelen. Hieronderworden de ambitiesvan De

vierHeemskinderenpersubonderdeelbenoemd.

2.4 Eigen Ambities onderwijskundig beleid 2022-2026
Hieronderbeschrijftdeschoolhaar eigenambitiesenkwaliteitm.b.t.hetonderwijskundigbeleid.

2.4.1Basiskwaliteit
Wij bieden een breed en op de kerndoelengebaseerd aanbod, datookde referentieniveaustaalen

rekenenomvat.Tevenssluitditaan bij het (beoogde)niveauvanalonzeleerlingen. Wanneerde

kerndoelennietbehaald(dreigente)worden,wordtvoordezeleerlingin een

ontwikkelingsperspectiefpersoonlijkedoelengeformuleerd.

Daarnaast staat het geven van een goede, onderbouwde instructie centraal in ons aanbod.

De ambitievoorDevierHeemskinderenligtin hetmakenvan scherpeanalyses(duiden).Doel

hiervanis omde analysestelaten leidentoteenconcreteaanpak.afgestemdopdeverschillende

niveausvande leerlingen. Indezeaanpakstaatookbeschrevenhoedeleerkrachthetonderwijs

afstemtqualeerstofaanbod(doelen),instructie(tijd),verwerkingenleertijd(doen)vanleerlingen.

Hierdoor ontstaateen goed doordachte PDCA-cyclus (Plan Do CheckAct).

Het versterken en uitbreidenvan de ingezetteroute van Kansrijke Combinatiegroepen is belangrijk

voor de schoolontwikkeling. We verbinden de lesdoe len van de verschillende leerjaren, gekoppeld

aan eeneffectieveinstructie. Doorhetinzettenvan(eendoorgaandelijnin)activerendewerkvormen

wordtde betrokkenheidendeeffectiviteitvandeleertijdvande leerlingenvergroot.

2.4.2 Wetillen het basisniveau omhooi

• Het basisniveauvantechnischlezenenspellinggaatomhoog.Alle kinderenbehalenminimaal
streefniveau 1S. Tevens worden de schooldoelen voortechnisch lezen en spelling op

groepsniveaubehaald.
• Ervindtstructureeleenwarmeoverdrachtplaatswanneereenleerlingop onzeschoolstart

(VVE,KDVofandereschool).

2.4.3 We bieden leerlingen een breed fundament in hun ontwikkeling

• Cultuuronderwijskrijgteenbredere plaatsbinnenonsonderwijsdoorgebruiktemakenvan
OKVOplus.

• BeweegonderwijswordtvanafgroepSgegevendooreenvakdocent.
• Hetpedagogische klimaatop DevierHeemskinderenisgoed. Devreedzameschool(methode)

helpt ons om het pedagogische klimaat goed te behouden. Inzetvan Rots en Watertraining kan
wordeningezetdooreigenpersoneel(C.Huvenaars,gedragsspecialist).

• Executievevaardighedenkrijgeneencentralerolin onsonderwijs,zodatleerlingenmeer
eigenaarkunnenwordenvanhuneigenleerproces. Hiervoorkangebruikgemaaktwordenvan
deteamscholingdie Optimusaanbiedt.
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2.4.4 We bieden ieder kind gelijke kansen om te groeien

• Zoals hierbovenalbeschrevenjigtde ambitievoorDevierHeemskindereninhetmakenvan

scherpe analyses (duiden).
• Hetgroepsoverzichtwordtingezetomdeonderwijsbehoeftenvanleerlingeninbeeldte krijgen

enhoudenenvoorde overdrachtnaareennieuweleerkracht.

2.4.5 Onderwijskundigbeleid vanuitvisie

• We vormen ons onderwijsvolgens het concept Kansrijke Combinatiegroepen. Voortechnisch
lezen,begrijpendlezenenbegrijpendluisterenwordendeafsprakengeborgd inde
kwaliteitskaart'kansrijkecombinatiegroepen'.Tevenszalinteambijeenkomstenactiefaandacht
zijn voorde voortzettingvan hetconcept.
Voorspelling worden afspraken gemaakt, vinden klasbezoeken plaats enworden de afspraken
vastgelegdin onze kwaliteitskaart.Vervolgens kunnendezeafsprakengeborgdworden.
In deze schoolplanperiode wordteen startgemaakt methetverbindenvan leerlijnen en
leerjarenophetgebiedvanrekenen.

• De kwaliteitvan instructie wordtdoormiddelvantheoretischeonderbouwingverbeterd,

geobserveerd en geborgd. We maken gebruikvan diverse instructiemodellen (EDI, IGDI, GRRIM).
• Orientatieenkeuzenieuwemethodetaal/spelling (2022-2023) en implementatie (2023-2024).
• Orientatieenkeuzenieuwemethodemuziekonderwijs (2022-2023) enimplementatie(2023-

2024)

• Orientatie en keuze nieuwe methoderekenen (2023-2024) en implementatie (2024-2025).



11

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

Kinderenkunnenalleengedijenineen pedagogisch-didactischklimaatwaarin zij zich kunnen

ontplooien.Optimusonderschrijftdatkinderenbeterpresterenvanuitwaarderendeenvoedende

aandachtencontact. Naastresultatenvanlerengaat hetom hetplezierin leren,afstemmenop

eigenheidenopgezamenlijkheid.Lerenisbelangrijk,motivatiekomtvaakna prestatie. Leraren

ondersteunen hetleerprocesvanuitbevlogenheid en expertise. Hetdidactisch handelen is

onderbouwd dooronderzoek.

Schoolstaaternietalleenvoor.Scholenverbindenzich metde leefgemeenschapomhenheen. De

verbindingtussen school en thuis is van groot belang.

ledereschoolvanOptimusvoerteenveiligheidsbeleidwaarbijdeveiligheidenhetwelbevindenvan

deleerlingenjaarlijksvia hetSEO-instrumentwordtgemonitord.Daarnaastwordtom detweejaar

de tevredenheid en de veiligheid gemonitord d.m.v. de tevredenheidsvragenlijstwaarin veiligheid

explicietis opgenomen. ledere school heefteen coordinatordie hetbeleid tegen pesten coordineert

enfungeertalsaanspreekpunt.Deleerlingenzijnbekendmetdezepersoon.

Optimusheeftookeenintegriteitsbeleidopgesteld.

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

Eigen Ambities
• Vasthoudenvanpositieveklimaat,zoalsin deauditvanjuni2021 is gebleken.
• Bij de tevredenheidspeilingenonderteam,oudersen leerlingeneen minimaie responsvan

75% eneenminimale scorevan 8,0opveiligheid enschoolklimaat (tevredenheidensociale
veiligheidbij de WMK-POvragenlijsten).Afnamein2023 en 2025.

• Omgaanmetverschillen behoudteenvaste plekinons curriculum, maarzal nogexplicieter

aan bod komenomtevoorkomendatkinderenmeteenmigratieachtergrond

buitengesloten worden van onze populatie.
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3 Personeelsbeleid

3.1 Personeelsbeleid vanuit het Koersplan Optimus Wereldscholen

Zoals bekendisersprakevan eenfiksespanningopdeonderwijsarbeidsmarkt. Dekomendejarenzal

hetlerarentekortnaarverwachtingverderoplopen.Optimuszoektactiefnaaroplossingenvooreen

naderendtekort.Datuitzich ondermeerin hetintensiverenvanopleidenindeschool, boeienen

bindenvan Lio'sen andereaanstaandeleraren,hetophogenvandebenoemingsomvangvan

collega'senhetinvestereninmedewerkerst.b.v.hunprofessionelegroeienhuntalentenbenutten

enontwikkelen.

Optimusheeftoverdehelebreedtekwalitatiefsterkemedewerkers.Erisstructureelaandachtvoor

ontwikkelingvankennisenvaardigheden,tebeginnenbijprofessionals.Debasisis krachtige kennis.

We stimulerenkennisontwikkelingtussencollega'svanmeerderescholen enbaserenonzekeuzesop

beproefdeinzichten(evidence-informed).0ptimusinvesteertalsopleidingsbestuurookin de

vormingvanaankomendeleraren.Enrichtzich opwerving,hetbehoudendeontwikkelingvan

talentvolle medewerkers.

De basisvanvitale enveerkrachtigemedewerkersisonsHuis vanWerkvermogenmetaandachtvoor

de4verdiepingenvanhetHuis endewerk-privebalans.

Huis van Werkvermogen
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3.2 We blijven leren en zijn betrokken ambassadeurs

De ambitieszijn alsvolgtgeformuleerd:

We hebben voldoende talentvolle en gemotiveerde leraren
We partidperenactiefin eenregionaleintegraleaanpakomsamenmetde opleidingenstartersen

zij-instromersoptimaalte begeleiden.Onsmobiliteitsbeleidzorgtvoordejuistemedewerkeropde

juistepleken wezorgenvoorcontinui'teitvanonderwijsopschool.

We hebben krachtige en veerkrachtige medewerkers
ledermedewerkerheefteenontwikkelgesprekmetaandachtvoordeverdiepingenvanhetHuisvan

Werkvermogen. We zien en benutten kwalificaties, specialisaties,talenten en ambitiesvan

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

hun ontwikkeling. Optimus bevordertdiversiteitt.a.v. ons personeelsbestand.

We zijn een kennisintensieve organisatie
Optimus heeft 30 opleidingsscholen. In professionalisering investeren we maximaal. Persoonlijke

ontwikkeling,teamontwikkelingen organisatieontwikkelingzijn daarbij integraal verbonden. De

OptimusAcademieontwikkeltdoornaareenleerlandschap.Daarnaastboeien enbindenwe

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

trajectenenstimulerenlerarenomonderzoektedoen.Circa 35%van onzeprofessionalsheefteen

masteropleidinggevolgd.

Onze medewerkers zijn Optimus ambassadeurs
Medewerkers handelen alsambassadeursvan Optimusdie studenten, zij-instromersen anderen

interesseren. Detevredenheidsscorebedraagtminimaal7,5 enligt bovenhetlandelijkgemiddelde.

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

3.3 Personeelsbeleid vanuit de school

Basiskwaliteit
Onderde basiskwaliteit valt voorDe vier Heemskinderen het gevenvan een goede instructie. We

hanterenhiervooreeninstructiemodeldatwetenschappelijkonderbouwdis. Debasis in ons

onderwijsisDirecte Instructie.waarbijde leerlingenactiefbetrokkenworden.Bijspelling en

technischlezenvindtdezeinstructieplaats metbehulpvan hetlGDI-model. Bij begrijpend

lezen/luisterenwordthetGRRIMIesmodelingezet.BijdeoverigevakgebiedenwordthetEDI-model

gebruikt.Alle bovenstaandemodellenzijnwetenschappelijkonderbouwd.Hethanterenvaneen

modelis geendoelopzich, het iseenhulpmiddelomde instructiete geven.
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Eigen ambities

Opleidingsschool

In dekomendeschoolplanperiodewordtDevierHeemskindereneenopleidingsschool.Vanuit

Optimus is reedseen schoolopleideraan de schoolgekoppeld.

Schoolontwikkelinfi

ContinuTteitbinnenhetteam staathoogin hetvaandelinverbandmetdeingezette

schoolontwikkeling.

Gespreid leiderschap

Binnenhetteam zijnwegezamenlijkverantwoordelijkvoordeschoolontwikkeling.Per

ontwikkelpuntiseenteamlid'kartrekker'of'proceseigenaar'.Hiermeezorgenwevoorgespreid

leiderschapen eigenaarschap binnen hetteam.

Werkdruk

We houdenhetplezierin hetwerkendoorhetweglatenvanonnodigpapierwerk.

4 Kwaliteitszorgsysteem

4.1 Kwaliteitszorg binnen Optimus

ledereOptimusschoolstreeftaandachtigdebestekwaliteitvoorelk kind na. Daarvooris een

collectief kwaliteitsbewustzijnvoorwaardelijk:wetenwatnastrevenswaardigisendaaraantoegewijd

zijn.Dit geldtopiederniveau in deorganisatie.

We zijn bewustvan kwaliteit en sturen daargerichtop
Kwaliteit is geen toeval. Optimus hanteert een kwaliteitszorgsysteemwaarin de verschillende

niveausvande organisatiezijnverbonden. DeonderleggerwordtgevormddoordeS

kwaliteitsvragen;
• Doenwij degoededingen?(plan)

• Doenwij dedingengoed?(do)

• Hoewetenwijdat? (check)
• Vindenanderendatook?(check)

• Watdoenwij metdie kenniseninformatie?(act)

De uitwerkingvindtplaatsop Optimusen schoolniveauin interactiemetelkaarenmetdeomgeving.

Hetgesprekoverkwaliteitwordtop alle niveausgevoerdformeeleninformeel. Daarbij hanterenwe

detaal enhetkaderuitOptimusWereldscholenengeveninvullingaan deonderdelendiedaarin

staan genoemd,vertaaldnaardesituatie opde eigenschool.Op basisvangezamenlijke

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

wordt hierin toegelicht.

JaaragendaOptimus
Projectplannen Optimus

JaarbegrotingOptimus
Ptan wn aanpak RI&E
Meerjaren onderhoudsplan (MOP)

Uitvoering projectplannen Optimus
Uitvoering bovenschoolse afspraken

Professionalisenng
Toetskalender
Uitvoering plannen RI&E

Uitvoering MOP

Aanpassingen • Monitoring
verantwoordingl

Evatuatieen bijstellen

projectplannen
Bovenschools jaarversiag
Onderwijsrapportage

Ontwikkelgesprekdirecteuren met
CVB
Evaluatie plannen Fil&E
Bijstellen MOP

Schoolbezoek CvB

Interne en (externe) audits
Tevredenheidsonderzoeken
OverlegmetRvT,GMR,LR
DiaSoog metstakeholders

Analyse toetsresultaten
AfnomeRI&E
Check op uitvoering MOP

We hebben een breed gedragen kwaliteitsbewustzijn
We lerenvanen metelkaarenmonitorensystematischdekwaliteit,doorgebruiktemakenvan data

endoorgesprek.JaarlijksbezoekthetCVBallescholenwaarbij despeerpuntenuitdejaaragenda

metdirecteur,ib'erenteamwordenbesproken. HetCVBgaattevensingesprekmetde

leerlingenraadenmetde ouders.

lederjaarevalueertdeschoolhaarjaarplan omop basisvan deevaluatietoteennieuwplante

komen. DaarnaasthanteertOptimuseensysteemvaninterneauditing.Dezeauditsgevendeschool

belangrijkeinformatieoverdebasiskwaliteitende schoolontwikkelingengeveninputvoorhet

volgendejaarplan.

Optimuslegtjaarlijks publiekelijkverantwoordingafdoorhetjaarverslag. Eenbeknopte,

toegankelijkeversie(factsheet)wordtmetalle betrokkenenbijdeschoolgedeeld.
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We ervareneen dialoogcultuurwaarinwevanuitvertrouwenverbeteren
Er is bij Optimuseenkwaliteitscultuurdie zich kenmerktdoordefocusop hetprimaire proces,de

professionelehoudingvandelerarenendirecteuren,hetinzichtvan hetCvBopde kwaliteitvande

scholen,degerichtheidopverbeteringonderanderedoorkennisontwikkelingenkennisverdieping.

Binnendeorganisatie is erveelaandachtvoorscholingen onderzoek.Optimusiseenorganisatie die

deleraar enhetkind, lerenenonderwijzen.centraalstelt. Demenscreeertkwaliteit,eensysteem

doetdatniet.Een systeemkanwelvoortdurendereflectie,kwaliteitsbewustzijn,feedbacken

ontwikkelingondersteunen.

4.2 Kwaliteitszorg vanuit de school

Eigen ambities
Op DevierHeemskinderenwordteenbreedfundamentgelegdvoordeontwikkelingvankinderen.
De kwaliteitscyclusvan deschoolisgebaseerdopdePDCA-cyclus,zoalsookOptimusdiehanteert.
De vijf kwaliteitsvragen staan ook daarbij centraal.

Schoolplan

Jaarplan

Jaarbegroting

RI&E-actieplan

Beleidsstuk mobiliteit

Evaluatieen bijstellenjaarplan

Evaluatieen bijstellen
kwaliteitskaarten

Schoolbezoek Collegevan Bestuur

Auditvanuit bestuur (eens per 3jaar)

Begroting(bijstellen)

Groepsplannen/tussenlegger

Groepsoverzicht

Toetskalender

Kijk leerlingvolgsysteem

Professionalisering

RI&E-actiepunten

Verbeteren analyse(vaardigheden)

Groepsbezoeken

Ontwikkelgesprekken

Tevredenheidsonderzoeken

Schoolveiligheidsmonitor leerling in
beeld

KwaliteitsmonEtor

Overleg metMR

Dialoog metstakeholders

Analyse toetsresultaten

NCO rapportage

Terugkoppeling VO(oud-lln)

AfnameRI&E

Begrotingsgesprekken

Leerlingenraad
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5 Overige informatie

5.1 Beleid ten aanzien van sponsoring

Optimus volgt het landelijk convenant "Scholen voorprimalr en voortgezet onderwijs sponsoring

2020-2022". Hetconvenantbevatspelregelsoversponsoringopscholenengeefteenuitgebreide

toelichtingop alle spelregels.Sponsoringmagnietschadelijkzijnvoor(deontwikkelingenleefstijl

van) hetkind enermogengeennamenoflogo'svan desponsorwordengebruiktin digitaal of

analooglesmateriaal.Tevensmoetwordenvoldaanaande privacyregelszoalsdezezijnvastgesteld
in de Algemeneverordeninggegevensbeschermingenhetprivacydocumentvoorscholen.

Bij sponsoringin hetonderwijsdienttewordenvoldaanaandevolgendeuitgangspunten:

• desamenwerkingmagdeontwikkelingvankinderennietschaden;
• deonderwijsinhoudmagnietwordenbeinvloed;
• hetuitvoerenvandekernactiviteitenvande schoolmag nietafhankelijkvansponsoringworden;

• alle betrokkenenbijdeschoolmoetenopeenzorgvuldigemaniermetsponsoringomgaan;
• dewettelijkebepalingenrondomsponsoringmoetennageleefdworden;instemmingdoorMRbij

sponsorovereenkomstenvermeldingvanbeleidin schoolplan;

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

5.2 Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG)

De AVG hanteerteenaantalbelangrijke principes:
• hetgebruikvan persoonsgegevensgebeurtopeenwijzedie rechtmatig,behoorlijken

transparantis;

• hetgebruikvan die gegevensgebeurtalleenvooreenuitdrukkelijkomschrevenen

gerechtvaardigddoelenop eenin deAVGgenoemdegrond;

• erwordennietmeerpersoonsgegevensgebruiktenvastgelegddanstriktnoodzakelijkisvoorhet

doelwaarvoor hetwordtverwerkt.

OptimushanteertopOptimus-niveaueen InformatiebeveiligingenPrivacy beleid.De internePrivacy

officeris de internverantwoordelijkevoorditbeleid.Eenonafhankelijkeexternefunctionaris

gegevensbeschermingcontroleertenadviseertjaarlijksdegangvan zaken.
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Bijlage: Instemming schoolplan 2022-2026

Namens de MR De vier Heemskinderen

Plaats:

^<^se^> -^y/'e-^^e^i tou^o
Datum: ^SG-0<^-ZO'2^

Marieke Elbers

VoorzitterMRDe vierHeemskinderen

Vaststelling schoolplan 2022-2026

SchoolbestuurOptimus

Plaats: Datum:

Drs. H.J.Th.van deVen

VoorzitterCollegevan Bestuur

Optimus Primair Onderwijs


