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Inleiding 
 

Met trots presenteren wij het schoolplan 2022-2026 van Kindcentrum De Sprong. In dit schoolplan zetten we onze visie en ambities voor de komende vier 

jaar uiteen.  

 

De basisvaardigheden zoals taal en rekenen zijn van belang om te kunnen functioneren in onze samenleving. Daarnaast leggen we in ons onderwijs de 

nadruk op persoonsvorming en maatschappelijke vorming. Op De Sprong geven we kinderen een fundamentele basis en helpen we ze op te groeien tot 

gelukkige, zelfstandige en kritische wereldburgers. De komende jaren ligt het accent op het vergroten van kansen voor alle kinderen.  

 

Kindcentrum De Sprong biedt onderwijs en opvang aan kinderen van 0 tot 13 jaar. Het is het enige kindcentrum in de dorpen Wanroij en Landhorst. In het 

gebouw bevinden zich een basisschool, kinderopvang en peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, bibliotheek en een heemkundekring.  

We nemen, in samenwerking met andere betrokkenen, een proactieve houding aan. We werken vanuit onze vastgestelde kernwaarden en we willen 

kinderen kennis en vaardigheden leren die passen bij hun toekomst.  

De uitgangspunten van dit schoolplan corresponderen met het koersplan van Optimus Primair Onderwijs. Dit is de stichting waartoe De Sprong en 40 

andere basisscholen behoren. Dit schoolplan is de basis voor concrete jaarplannen en jaarbegrotingen. Ook dient het schoolplan om verantwoording af te 

leggen aan het eigen bevoegd gezag, aan de Inspectie van het Onderwijs, aan de medezeggenschapsraad en de ouders. Jaarlijks zullen de veranderings- en 

verbeteringsonderwerpen van het schooljaar worden geëvalueerd door de directie en het team.  

 

We wensen jullie veel leesplezier en we staan uiteraard open voor feedback. 

 

“Samen maken we De Sprong” 

 

Céline Ploeger 

Schoolleider  
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1  Algemene informatie 
 

1.1  Optimus Primair onderwijs  
 
De Sprong, valt onder het bestuur van Optimus Primair Onderwijs. Optimus bestaat uit 41 basisscholen, waaronder twee scholen voor speciaal 

basisonderwijs, verspreid over de gemeenten Land van Cuijk, Maashorst en Oss. Optimus heeft 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  
Wij geven kinderen een fundamentele basis en helpen hen op te groeien tot gelukkige, zelfstandige en kritische wereldburgers. Gedurende hun hele 

schoolloopbaan zorgen we ervoor dat kinderen zich gezien voelen in hun etnische en culturele achtergrond en in hun geloof en levensovertuiging. Daarbij 

versterken we het bewustzijn en de vaardigheden van kinderen om vanuit hun persoonlijke moreel kompas in verbinding te staan met anderen en bij te 

dragen aan een duurzame samenleving én kenniseconomie. 

 

Doen wat de bedoeling is 
De vier deugden die Plato en Aristoteles beschreven, Verstandigheid/Wijsheid, Moed, Gematigdheid en Rechtvaardigheid vormen de kernwaarden voor ons 

onderwijs, de manier waarop we (samen) werken en ontwikkelen. We zien deze waarden terug in de wijze waarop de kinderen zich ontwikkelen tot een 

kritische burger met een moreel kompas, die duurzame keuzes maakt. 

 

Optimus: een vitale en duurzame organisatie 

In een veranderende omgeving is het belangrijk dat we toekomstbestendig en wendbaar zijn en blijven. Optimus is financieel gezond en zet de middelen 

optimaal in voor het primaire proces. We focussen op duurzaamheid en gaan meer aandacht besteden aan de Sustainable Development Goals van de 

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

 

Optimus: we vinden wat van onderwijs 

Onderwijs biedt leerlingen een breed fundament waarop zij kunnen voortbouwen in het voortgezet onderwijs. Wij bewaken de balans tussen kwalificatie, 

socialisatie en persoonsvorming.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

http://www.optimusonderwijs.nl/
http://www.optimusonderwijs.nl/
https://www.optimusonderwijs.nl/uploads/Optimus%20Wereldscholen%202022-2026.pdf
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1.2  De Sprong 
 

Algemene kenmerken van de school 

We zijn als basisschool onderdeel van Kindcentrum De Sprong. Hierin werken we samen met verschillende partners. Zo zorgen we samen met kinderopvang 

‘Spring’ voor een doorgaande lijn in de totale ontwikkeling van 0 tot 13 jaar. En in samenwerking met de gemeente en stichting “Doe je Mee” bieden we een 

cultuur- en sportaanbod voor alle kinderen vanaf 2 jaar. Hiermee komen we tegemoet aan de verschillende talenten van kinderen.  

Met deze intensieve samenwerkingen, vanuit een centrale pedagogische visie, zorgen we voor een omgeving waarin kinderen, professionals en ouders 

samen leren, samen leven en samen werken aan de ontwikkeling van kinderen. 

  

Wie is de school  

Kenmerken van het personeel 

De schoolleider en de intern begeleider (kwaliteitscoördinator) vormen samen het schoolmanagementteam van basisschool De Sprong. Daarnaast heeft De 

Sprong een Leerteam “De Rode Draad”, bestaand uit teamleden. Dit leerteam zorgt voor een doorgaande lijn binnen de school, zodat de onderwijsvisie 

terug te zien is in de dagelijkse praktijk. Het team bestaat uit: 1 schoolleider, 4 voltijd leerkrachten, 10 deeltijd leerkrachten, 1 intern begeleider, 1 

administratief medewerker, 1 conciërge, 2 onderwijsassistenten en 1 NPO-begeleider.  

 

Kenmerken van de leerlingen  

Op 1 oktober 2021 telde de school 204 kinderen. De meeste kinderen wonen in Wanroij en een deel van de kinderen komen uit de omliggende dorpen:  

Landhorst: 10,8 % 

Mill: 1 % 

Sint Hubert: 0,5 % 

Wanroij: 84,8 % 

Wilbertoord: 2,9 % 

 

De Sprong laat een groei zien in leerlingaantal. Deze positieve ontwikkeling heeft mede te maken door de nieuwbouw binnen het dorp Wanroij.  

0,9% van de kinderen maakt gebruik van 'Kortdurende Ondersteuning' vanuit het samenwerkingsverband (Stromenland). Als er meer nodig is dan binnen de 

basisondersteuning door school zelf geboden kan worden, kan er kortdurende ondersteuning worden aangevraagd. Deze begeleiding wordt afgestemd op 

de hulpvragen die er op dat moment zijn. De basisondersteuning van school zal structureel voor een bepaalde periode versterkt worden met als doel om de 

kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en een krachtige en blijven impuls te geven op de ontwikkeling van het kind.   

 

Kenmerken van onze ouders/verzorgers en de omgeving  

Wanroij is een ondernemersdorp. In het dorp wonen veel zelfstandig ondernemers. Deze actieve gemeenschap zoekt regelmatig de 

samenwerking op met school. De Sprong kent een hoge ouderbetrokkenheid op verschillende niveaus zoals meehelpen en meedenken.  

Onze ambities zijn terug te vinden in het beleidsplan “Educatief partnerschap” op de website van De Sprong. 

 

De Sprong heeft met de volgende instanties/ partijen een samenwerking:  

• Inspectie van het Onderwijs 

• Cito  

• Samenwerkingsverband Stromenland  

• Centrum Jeugd en Gezin  

• GGD 

• Externe hulpverleningsinstanties (Opdidakt, Mentaal Beter Jong, Rebis etc.) 

• Bibliotheek  

• Sportclubs  

• Zorgcentrum De Lookant 

• Wijkagent  

• Brandweer  

• Diverse leveranciers van de methodes die op school worden gebruikt 

• Leerplicht  

• Spring/Kakelbont/Het Wollige Schaap (kinderopvang, BSO, Peuterspeelzaal etc.)  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixiMeqpITLAhXI2xoKHYGAB-8QjRwIBw&url=http://www.cbs-evenaar.nl/ouders/Paginas/default.aspx&bvm=bv.114733917,d.ZWU&psig=AFQjCNHGbSeN_OOQm8ov5bnY7GMIRagsGg&ust=1455986952107102
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• HAN 

• Radboud Universiteit Nijmegen 

• De Kempel Helmond 

• ROC  

• Vrijwilligers (Klusopa's en lunchmoeders en administratieve kracht)  

• Veilig Verkeer Nederland en BVL (Brabants VerkeersveiligheidsLabel) 

 

Waar staat de school voor? 

Basisschool De Sprong is een dynamische school die volop in ontwikkeling is. Het kind staat centraal. Wij streven naar het volgende: ‘Het juiste doen op het 

juiste moment, ook in de ogen van de kinderen’ (Stevens & Bors, 2021). Onze kinderen kunnen zich in een veilige omgeving ontwikkelen tot de beste versie 

van zichzelf. Het zelfbeeld en de zelfkennis van de kinderen speelt een grote rol binnen ons onderwijs. Onze leerlingen zijn trots op wie ze zijn. Iedereen mag 

groeien op zijn/haar eigen manier. Onze medewerkers werken samen met de kinderen aan het welbevinden. Ook werken zij aan de relatie tussen alle 

betrokken partijen: ‘Zonder relatie, geen prestatie’ (Stevens & Bors, 2021). 

  

Op onze school worden niet alleen basisvaardigheden aangeboden, maar wordt er ook aandacht besteed aan persoonsvorming, cultuur en wereldkennis. Zo 

leiden wij de kinderen op tot wereldburgers. Dit onderwijs wordt aangeboden vanuit de leerlijnen en binnen de units (uitleg units staat beschreven in het 

hoofdstuk “Pedagogisch didactisch handelen”). De leerkracht en het kind bepalen op basis van kwaliteiten een leerroute, om zo te komen tot een optimale 

ontwikkeling met het best mogelijke eindresultaat. Wij geven onze leerlingen verantwoordelijkheid over hun eigen leerproces en zorgen dat ieder kind 

straalt op zijn/haar eigen manier.  

  

Kernwaarden kindgericht: 

• Veiligheid; kinderen ontwikkelen zich in een veilige omgeving en voelen zich veilig. Zo kunnen ze zijn wie ze willen zijn. 

• Plezier; het aanleren van nieuwe kennis is een serieuze zaak, er mag ook ontspanning zijn. ‘Het juiste doen op het juiste moment, ook in de ogen van 

de kinderen’. 

• Kritische houding; kinderen zijn kritisch op hun eigen leerproces en denken hierin mee. Dit werkt motiverend en zo ontwikkelen ze een leergierige 

houding.  

• Zelfstandigheid; kinderen leren hulp vragen als ze dat nodig hebben en laten zichzelf zien met hun eigen talenten. 

• Zelfvertrouwen; kinderen durven zichzelf te zijn en voelen zich veilig in die rol.  

   

Kernwaarden teamgericht: 

• Vertrouwen; voor een optimale en professionele samenwerking is vertrouwen de basis.  

• Samenwerking; ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’. Werk met elkaars talenten en kwaliteiten; samen komen we tot betere opbrengsten en 

hieraan werken geeft plezier. Door van en met elkaar te leren, behalen we een gezamenlijk doel. 

• Veiligheid; gezien, gehoord en geaccepteerd worden. Ervaren dat je erbij hoort; je mag er zijn. 

• Communicatie; transparante communicatie vinden wij belangrijk.  

• Plezier in het onderwijs; een school waar met plezier gewerkt wordt, zorgt voor een voorbeeldfunctie. Dit werkt positief op het plezier van het team 

en de kinderen. 

 

Samen met de ouders/verzorgers maken wij De Sprong! 
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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 

Inspectie van het Onderwijs (augustus 2021). 

 

De ambities van Optimus 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 zich te ontwikkelen. 

3. We versterken kansen door integrale samenwerking 

Optimusscholen maken zich sterk voor een doorgaande lijn in de ontwikkeling van leerlingen van 0-14 jaar. Hiertoe vindt afstemming met 

ketenpartners plaats en wordt aangesloten bij de samenwerking in gemeenten en SVW (SOP/POS). 

 

2.2 Optimus biedt 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 
 

Optimus-medewerkers 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. 

4. Leraren hebben zicht op de onderwijsbehoeften van leerlingen en oog voor de verbinding tussen school en thuis. Er is ruimte voor spel en 

bewegend leren. 

 

2.4  Onderwijskundig beleid vanuit de visie van de school 
 

Basiskwaliteit 

Het belang van de basiskwaliteit ligt bij het bevorderen van het primaire proces: het leren en ontwikkelen van kinderen. Belangrijke onderdelen van de 

basiskwaliteit zijn: het onderwijs, de resultaten daarvan, de kwaliteit van leraren en de kwaliteit van het systeem (de organisatie) waarbinnen gewerkt 

wordt. De veiligheid van de kinderen van De Sprong staat altijd voorop. Wanneer kinderen zich veilig voelen, kunnen zij zich ontwikkelen. Wij bevorderen 

een structurele, professionele dialoog tussen alle lagen binnen onze school, met kwaliteitsverbetering als doel.  

 

Onderwijsaanbod 

Wij willen het basisniveau van De Sprong omhoog tillen. Dit doen wij door te focussen op: 

• Leerplezier in lezen, taal en rekenen. 

• Vergroten van (voor)kennis van kinderen. 
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• Het stellen van hoge verwachtingen.  

• Het inspireren van kinderen en ze uit te dagen tot leren. Hen de woorden en begrippen mee te geven waarmee ze het leren kunnen versterken, 

• Culturele, sociaal-emotionele en creatieve vakken, iedere middag. Denk hierbij aan wereldoriëntatie, muziek, dans, drama, tekenen, techniek en 

handvaardigheid.  

 

De leraren van De Sprong volgen niet slaafs de methode, kennis van tussendoelen en leerlijnen vormen het uitgangspunt. Hierdoor durven leerkrachten 

beredeneerde keuzes te maken in het onderwijsaanbod, de methode los te laten en het onderwijs nauwgezet aan te laten sluiten bij de onderwijsbehoeften 

van de kinderen. Dit geldt voor alle ontwikkelingsgebieden (sociaal emotioneel, motorisch en didactisch). De leerkrachten gebruiken effectief bewezen 

instructiemodellen (zoals het EDI-model) bij het geven van de instructies (Hollingsworth & Ybarra, 2020). 

 

Zicht op de ontwikkeling en begeleiding van leerlingen  

Het is belangrijk dat het onderwijs aansluit op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Dit komt onder andere naar voren in de wijze waarop we de 

resultaten van onze leerlingen volgen: 

 

1. Via methodegebonden toetsen. De leerkracht kijkt het getoetste werk na en zorgt voor administratie van relevante gegevens in een logboek. 

2. Via de niet-methodegebonden toetsen (onder andere Cito-toetsen) en de observatie-instrumenten. Dit zijn landelijke toetsen waarmee we het 

resultaat van ons onderwijs vergelijken met het onderwijs in Nederland. De toetsen worden op vaste momenten in het schooljaar afgenomen, zodat 

er een goede vergelijking gemaakt kan worden. Na het afnemen van de toetsen en observaties wordt bekeken welke kinderen in aanmerking komen 

voor extra begeleiding. Dat kunnen kinderen zijn die laag of juist zeer hoog gescoord hebben. 

 

Naar aanleiding van de toetsen maken de leerkrachten een analyse en stellen zij nieuwe doelen op voor de volgende periode. Dit wordt gedaan aan de hand 

van de cyclus “Data, Duiden, Doelen en Doen” (Geurts et al., 2021). De intern begeleider (kwaliteitscoördinator) maakt jaarlijks een diepteanalyse van de 

gehele school aan de hand van een schoolzelfevaluatie. 

 

Van ieder kind wordt gedurende de schoolloopbaan een digitaal leerlingendossier aangelegd, waarin wordt opgenomen wat er specifiek is gedaan, op welke 

datum en door wie dit is uitgevoerd. Ook eventuele hulp door externe instanties wordt daarin beschreven. Hiervoor gebruiken we het programma 

ParnasSys en de logboeken. Daarnaast wordt er gedurende het gehele schooljaar een portfolio bijgehouden door de leerkrachten en de kinderen binnen het 

programma MijnRapportfolio. We vinden belangrijk om ouders te betrekken bij de ontwikkeling van hun eigen kind. Dit doen we aan de hand van kind-

oudergesprekken die drie keer per jaar plaatsvinden. De kinderen sluiten zelf ook aan tijdens dit gesprek, zodat we kunnen spreken met het kind en niet 

over het kind. Aan het begin van het schooljaar maken de kinderen een eigen kindrapport, wat gericht is op het welbevinden van het kind. Dit kindrapport is 

ook terug te vinden in MijnRapportfolio.  

 

Ook in de onderbouw van onze school wordt de ontwikkeling van leerlingen systematisch gevolgd. Al bij de intake vullen ouders een intakevragenlijst voor 

kleuters in. Op basis van deze informatie krijgen de leerkrachten een beeld van de ontwikkeling van het kind. Vervolgens wordt de sociaal-emotionele 

ontwikkeling in groep 1-2 twee keer per jaar in beeld gebracht, met het genormeerde instrument KIJK! De cognitieve ontwikkeling wordt in beeld gebracht 

door het invullen van de logboeken die gekoppeld zijn aan de SLO-doelen.  

 

Het kan zijn dat de ontwikkeling van een kind aanleiding geeft om te versnellen of te vertragen (onder andere op basis van toetsen, observatielijsten, 

leerlingvolgsysteem, sociaal-emotionele ontwikkeling en advies leerkracht/intern begeleider). Samen met de ouders/verzorgers wordt overlegd of het kind 

hierbij gebaat is.  

 

Op De Sprong hebben wij voorzieningen getroffen voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit staat specifiek beschreven in ons 

schoolondersteuningsprofiel (SOP). Als school maken wij met het SOP inzichtelijk wat er van school verwacht kan worden, gedurende de gehele 

basisschoolloopbaan van het kind. Dat betekent dat we het zeer wenselijk vinden en altijd bereid zijn om in goede samenspraak met ouders te onderzoeken 

of onze school aan de specifieke ondersteuningsbehoeften van hun kind kan voldoen. Daarbij willen we denken in mogelijkheden, maar realiseren we ons 

ook dat we onze grenzen moeten kennen en ook daarnaar moeten handelen. Hierbij opereren wij niet als een op zichzelf staand eiland, maar werken we 

samen met ketenpartners als Stromenland, CJG en de GGD. Met deze instanties wordt structureel overleg gevoerd. 

 

Pedagogisch-didactisch handelen 

Zoals eerder al stond beschreven, streven wij ernaar om ‘het juiste te doen op het juiste moment, ook in de ogen van de kinderen’ (Stevens & Bors, 2021). 

Onze leerkrachten hebben hoge verwachtingen van de mogelijkheden van onze kinderen. Hiermee proberen wij het maximale uit een kind te halen. 
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Leerkrachten geven de instructies vorm aan de hand van het EDI-model. EDI helpt kinderen stapsgewijs en actief de leerstof eigen te maken (Hollingsworth 

& Ybarra, 2020). Hierdoor doen alle kinderen succeservaringen op.  

 

Unitonderwijs 

Op De Sprong werken we in units. Ons onderwijs wordt aangeboden vanuit de leerlijnen, we gebruiken de methode hierbij als hulpmiddel. Binnen De 

Sprong hebben we drie units: 

1. Unit 1: drie groepen 1/2 en één groep 3 

2. Unit 2: groep 4, groep 5 en groep 6 

3. Unit 3: twee groepen 7/8 

 

De kinderen zitten in een eigen basisgroep, maar gedurende de dag zoeken de groepen binnen de unit de samenwerking op en wordt er groepsdoorbroken 

gewerkt in units. Door het organiseren van onderwijs in units kunnen we de samenwerking tussen kinderen van verschillende leeftijden nog sterker 

vormgeven. Zo leren jongere kinderen van oudere kinderen én andersom. Kinderen ontwikkelen zich niet allemaal in hetzelfde tempo en op dezelfde 

manier. Binnen een unit kunnen wij het onderwijs nog beter afstemmen op deze verschillen tussen kinderen. Zo is het bijvoorbeeld voor ons een onlogische 

gedachte dat kinderen moeten wachten met leren lezen totdat ze in groep 3 zitten. Sommige kinderen zijn hier op eerdere leeftijd of op een wat latere 

leeftijd aan toe.  Ook vinden wij het onterecht als kinderen niet meer toekomen aan spelgeoriënteerd onderwijs, wanneer zij hier nog behoefte aan hebben 

en dit beter aansluit bij de manier waarop kinderen leren. 

 

Meerdere leerkrachten zijn samen verantwoordelijk voor het onderwijs in de unit, waarbij zij gebruik kunnen maken van elkaars expertise. Wij zijn van 

mening dat unitonderwijs de kwaliteit van het onderwijs nog meer verbetert. Ook sluit het unitonderwijs beter aan bij de manier van leren van het kind en 

competenties stimuleren die nodig zijn voor de maatschappij van de toekomst. 

 

Onze onderwijsomgeving is zo ingericht dat het aanzet tot leren. Door grote en open leerruimtes is er veel ruimte voor het creëren van werkplekken en het 

inrichten van inspirerende en uitdagende hoeken. Ook zijn er in elke klas volop ICT-middelen aanwezig die vaak ingezet worden. 

 
Onderwijstijd 

De Sprong hanteert het ‘vijf gelijke dagen’-model. De kinderen volgen vijf dagen in de week onderwijs vanaf 8.30 uur tot 14.00 uur (940 uur per jaar). De 

school houdt de landelijke vakantieperiodes aan. De onderwijstijden van De Sprong voldoen aan de wettelijke verplichtingen. De (basis)vakgebieden zijn 

evenredig verdeeld over de onderwijstijd van de leerlingen. 

 

De leerlingen krijgen voldoende tijd om zich het aanbod eigen te maken. Daarnaast zijn de lessen opgebouwd uit instructietijd en verwerkingstijd. De 

onderwijsactiviteiten worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van bevoegde leraren en ondersteunend personeel (onderwijsassistenten).  

In individuele gevallen is het mogelijk af te wijken van de schooltijden. Bijvoorbeeld bij de start van een leerling in groep 1 of in geval van ziekte van een 

leerling. 

 

Afsluiting 

Het team van De Sprong begeleidt de kinderen en hun ouders/verzorgers bij het maken van een goede keuze van een school voor voortgezet onderwijs. Het 

advies van school is belangrijk bij een schoolkeuze. Als school hebben we een goed inzicht in de mogelijkheden waarover het kind beschikt.  

In overleg met de intern begeleider, leerkrachten uit unit 3 en de directie wordt het advies op de volgende punten gebaseerd:  

• Motivatie 

• Concentratie 

• Werkhouding 

• Inzet 

• Emotionele en sociale aspecten 

• Leerprestaties van het kind.  

Wat betreft de leerprestaties wordt er gekeken naar de niet-methodegebonden toetsen en, waar nodig, de methodegebonden toetsen van de afgelopen 

jaren. Met een kansrijk schooladvies komen kinderen op de plek terecht die past bij hun capaciteiten, ontwikkeling en interesses. Wij streven ernaar om het 

kind te begeleiden naar de vorm voor voortgezet onderwijs die voor hem of haar het meest geschikt is. 
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Wanneer een kind onze school verlaat en naar het voortgezet onderwijs, een andere basisschool of naar het speciaal basisonderwijs gaat, vindt er een 

warme en een koude overdracht plaats. Daarnaast wordt er voor het voortgezet onderwijs een onderwijskundig rapport opgemaakt. Dit rapport bevat 

gegevens over de gevolgde methodes en de vorderingen van het kind. 

De kinderen van groep 8 nemen in april deel aan de Dia Eindtoets. Deze eindtoets vindt na het definitieve advies van de leerkracht plaats en kan alleen tot 

heroverweging naar een hoger schoolniveau leiden. Na de eindtoets heeft elke ouder het wettelijke recht op een heroverwegingsgesprek, indien de uitslag 

van de eindtoets hoger is dan het schooladvies. 

 

Uitstroomniveau afgelopen jaren 

 

 

Resultaten 

Als het gaat om het op waarde schatten van resultaten, dan zijn referentieniveaus belangrijk. Deze referentieniveaus beschrijven wat de kinderen aan het 

eind van de basisschool moeten kennen en kunnen. Op deze manier kunnen we als school passende doelen opstellen en ons onderwijs hierop afstemmen. 

Wij stellen hoge doelen in rekenen en taal. Onze ambitie op rekengebied is dat 100% van de kinderen uitstroomt op het fundamentele niveau (1F) en 60% 

op het streefniveau (1S). (Wanneer een kind uitstroomt op PRO-niveau, behaalt het kind het 1F niveau op geconcretiseerde deelgebieden van rekenen.) 

Op het gebied van taal verwachten we dat 100% van de kinderen uitstroomt op het fundamentele niveau (1F). Daarnaast verwachten we dat het aantal 

kinderen dat uitstroomt op 2F (fundamentele niveau eind vmbo) hoger is dan het gemiddelde van vergelijkbare scholen. Gezien onze populatie is dit een 

haalbare ambitie.  

 

 

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

Kinderen kunnen alleen gedijen in een pedagogisch-didactisch klimaat waarin zij zich kunnen ontplooien. Optimus onderschrijft dat kinderen beter 

presteren vanuit waarderende en voedende aandacht en contact. Naast resultaten van leren gaat het om het plezier in leren, afstemmen op eigenheid én 

op gezamenlijkheid. Leren is belangrijk, motivatie komt vaak na prestatie. Leraren ondersteunen het leerproces vanuit bevlogenheid en expertise. Het 

didactisch handelen is onderbouwd door onderzoek. 

 

School staat er niet alleen voor. Scholen verbinden zich met de leefgemeenschap om hen heen. De verbinding tussen school en thuis is van groot belang.  

 

Iedere school van Optimus voert een veiligheidsbeleid waarbij de veiligheid en het welbevinden van de leerlingen jaarlijks via het SEO-instrument wordt 

gemonitord. Daarnaast wordt om de twee jaar de tevredenheid en de veiligheid gemonitord d.m.v. de tevredenheidsvragenlijst waarin veiligheid expliciet is 

opgenomen. Iedere school heeft een coördinator die het beleid tegen pesten coördineert en fungeert als aanspreekpunt. De leerlingen zijn bekend met 

deze persoon. 

Optimus heeft ook een integriteitsbeleid opgesteld. 
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2.6 Pedagogisch-didactisch klimaat en het schoolklimaat De Sprong 
 

Basiskwaliteit  

Het sociaal-emotionele welbevinden van de kinderen heeft veel invloed op hun totale functioneren. Onze school besteedt daarom structureel en 

systematisch aandacht aan het sociaal-emotionele leren van de kinderen met behulp van de methode Kwink. Onze leerlingen moeten goed voor zichzelf 

kunnen zorgen en goed om kunnen gaan met de mensen en de wereld om hen heen (dichtbij en verder weg). School is een leer-leefgemeenschap waarin 

kinderen kennis kunnen opdoen op het gebied van kwalificatie, socialisatie en subjectiviteit (Biesta, 2012).  

 

Veiligheid 

De Sprong vindt het belangrijk dat de school een veilige omgeving is. De schoolveiligheid monitoren wij één keer per jaar via een vragenlijst voor de 

kinderen. Daarnaast is dit een belangrijk onderdeel tijdens de kind-oudergesprekken. Wanneer blijkt dat het welbevinden of de veiligheid in gevaar is, zal de 

school hier actie op uitzetten. Het schoolveiligheidsbeleid en het stappenplan voor verbetering staan beschreven in het beleidsstuk ”Sociale veiligheid”. 

Tevens heeft onze school een meldcode “Kindermishandeling”. Beide documenten zijn terug te vinden op de website van De Sprong. Binnen onze school 

hebben wij twee vertrouwenspersonen die ook gespecialiseerd zijn in het voorkomen van pesten. 

 

 
Afbeelding 1: tevredenheidsonderzoek leerlingen 

 

Schoolklimaat:  Sociaal Emotioneel Leren (SEL) 

Op De Sprong geven we voortdurend aandacht aan het realiseren van een veilig schoolklimaat en aan het voorkomen, herkennen en aanpakken van 

grensoverschrijdend gedrag. School is een oefenplaats voor sociale en maatschappelijke competenties. Kinderen leren met en van elkaar. Wij stemmen onze 

aanpak af op de competenties en op de leefwereld van de kinderen. Het schoolklimaat is in overeenstemming met de basiswaarden van de democratische 

rechtsstaat en de pluriforme samenleving. Om dit te realiseren binnen onze dagelijkse onderwijspraktijk maken wij gebruik van de methode Kwink. Kwink is 

een online methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL), inclusief burgerschap en mediawijsheid. Kwink biedt een doordacht SEL-programma, gebaseerd op 

de laatste wetenschappelijke inzichten en is gericht op preventie en de kracht van een veilige groep. Kwink is wetenschappelijk onderbouwd en erkend. De 

onafhankelijke Erkenningscommissie Interventies heeft de methode erkend als ‘goed onderbouwd’. Kwink is daardoor opgenomen in de databank Effectieve 

Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugd Instituut (NJI). 

 

Sociale en maatschappelijke competenties  

Burgerschapsvorming is een belangrijk onderdeel op De Sprong. Om op een constructieve en vreedzame manier samen te kunnen leven, is het nodig dat we 

de spelregels van de samenleving kennen en delen. Kinderen worden niet geboren met een “democratisch gen”. De school is een ontmoetingsplaats. Juist 

de omgang met medeleerlingen die anders zijn of andere denkbeelden hebben, zorgt ervoor dat leerlingen een onderlinge verdraagzame houding 

ontwikkelen. 

 

Actief burgerschap is de bereidheid en het vermogen om deel uit te maken van de Nederlandse samenleving én daaraan een actieve bijdrage te leveren. 

Sociale cohesie legt de nadruk op gelijkwaardigheid en gedeelde waarden, ongeacht ieders achtergrond. Het gaat om het leren samenleven met elkaar. Dat 

alle burgers deelnemen aan de maatschappij en bekend zijn met en betrokken bij uitingen van de cultuur in haar verscheidenheid.  

Om de sociale en maatschappelijke competenties bij kinderen te ontwikkelen, gebruiken wij de methoden Kwink en Blink. Daarnaast krijgen deze 

competenties uiteraard ook vorm in alle andere vakgebieden. 
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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 

Het integraal personeelsbeleid van De Sprong richt zich op de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Wij vinden het belangrijk aandacht te 

hebben voor de ontwikkeling en veerkracht van hen. De bedoelde ontwikkeling is gekoppeld aan de missie en de visie van de school.  

We borgen de professionele ontwikkeling van medewerkers middels ontwikkelgesprekken en cyclische evaluatie- en reflectiemomenten. Daarnaast wordt 

er dagelijks gericht gekeken naar elkaars onderwijskundig en pedagogisch handelen. Professionalisering in de vorm van teamscholing en individuele scholing 

staat centraal bij ons. Ook nemen onze experts (bijvoorbeeld een rekenexpert) deel aan verschillende leernetwerken, gespecialiseerde scholing en de 

Optimus Academie. Professioneel gedrag van onze teamleden vormt de basis van onze kwaliteitscultuur.  

 

De schoolleiding streeft ernaar de school nog verder te ontwikkelen tot een lerende organisatie, tot een school die gekenmerkt wordt door een 

professionele schoolcultuur, waarbij gebruik gemaakt wordt van ieders talent en expertise. Er worden regelmatig studiedagen voor het gehele team 

georganiseerd. De inhoud hiervan wordt afgestemd op ons jaarplan. Ook observeren collega's elkaar n.a.v. van een feedback vraag. Het werken in een unit 

is erop gericht dat we leren van en met elkaar op een plezierige manier.  

 

In ons arbobeleidsplan zijn onderdelen vastgelegd die volgens de arbowetgeving moeten worden opgenomen. Het verzuimbeleid is gericht op het 

voorkomen van verzuim en de duurzame inzetbaarheid van de medewerker.  
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4  Kwaliteitszorgsysteem 
 

 

4.1  Kwaliteitszorg binnen Optimus  
 

Iedere Optimusschool streeft aandachtig de beste kwaliteit voor elk kind na. Daarvoor is een collectief kwaliteitsbewustzijn voorwaardelijk: weten wat 

nastrevenswaardig is en daaraan toegewijd zijn. Dit geldt op ieder niveau in de organisatie. 

 

We zijn bewust van kwaliteit en sturen daar gericht op 

Kwaliteit is geen toeval. Optimus hanteert een kwaliteitszorgsysteem waarin de verschillende niveaus van de organisatie zijn verbonden. De onderlegger 

wordt gevormd door de 5 kwaliteitsvragen: 

• Doen wij de goede dingen? (plan) 

• Doen wij de dingen goed? (do) 

• Hoe weten wij dat? (check) 

• Vinden anderen dat ook? (check) 

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

De uitwerking vindt plaats op Optimus en schoolniveau in interactie met elkaar en met de omgeving. Het gesprek over kwaliteit wordt op alle niveaus 

gevoerd formeel en informeel. Daarbij hanteren we de taal en het kader uit Optimus Wereldscholen en geven invulling aan de onderdelen die daarin staan 

genoemd, vertaald naar de situatie op de eigen school. Op basis van gezamenlijke uitgangspunten en standaarden is het speelveld voor de scholen helder. 

 

Het kwaliteitszorgsysteem staat beschreven in de notitie Kwaliteitszorg Optimus. De PDCA-cyclus wordt hierin toegelicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
Als school verstaan wij onder kwaliteit: 

 

“De mate waarin wij erin slagen de gestelde doelen met betrekking tot de leerling resultaten en de processen te realiseren naar tevredenheid van onszelf, het 

bestuur, de inspectie en de afnemers van het onderwijs” (Naaijkens & Bootsma, 2022). 

 

Door werkprocessen goed te beschrijven en vast te leggen in de kwaliteitscirkels en kwaliteitskaarten, verdampt opgebouwde kennis niet. Verbeteren en 

gezamenlijkheid staan centraal. Wij vinden het als school belangrijk dat we doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. Onze aanpak moet transparant zijn 

en tevens meetbaar. Daarom werken wij met de aanpak van Continu Verbeteren van Marijke Broer met ondersteuning van de aanpak van Enigma.  
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Organisatie 

 

 

 

 

  

Schoolleiding 
Intern begeleider  

(kwaliteitscoördinator) 
 

Unit 1 

Unit 2 

Unit 3 

Leerteam 

geletterdheid   

Leerteam  

rode draad 

Leerteam 

Rekenen  

Leerteam 

SEL/KWINK   

Leerteam Blink / 

Cultuur / W&T 

Leerteam 

MijnRapportfolio

/ kindgesprekken   

 

Leerteam ICT / 

mediawijsheid 

Samen maken we De Sprong  

Werkgroepen 
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Basiskwaliteit 

Essentieel bij het Continu Verbeteren is dat de visie, missie, kernwaarden en schooldoelen breed gedragen worden door het schoolteam, bestuur, leerlingen 

en ouders. Deze geven richting aan verbetering en de keuzes om initiatieven wel of niet op te pakken. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de One Plan One 

Page (zie Bijlage 1). De One Plan One Page is de leidraad voor het onderwijskundig jaarplan.  

 

Deze One Plan One Page komt terug in alle lagen van de schoolorganisatie: bij de leerling, in de groep, op school en in de gemeenschap van scholen. Ze zijn 

met elkaar verbonden door een gezamenlijke visie, waarbij de missie, waarden en doelen en acties verder worden gespecificeerd. Hierbij spelen het 

teamdatabord en de teamsessies bij dat bord een belangrijke rol. 

 

Visuele databorden zijn een krachtig hulpmiddel om deze aspecten helder te communiceren. Zodra je de school binnenloopt, kun je in één oogopslag zien 

waar de school en de verschillende groepen mee bezig zijn en wat ze hiermee willen bereiken. 

 

Met behulp van de inzet van de Plan-Do-Study-Act (PDSA) cyclus kan elk verbeteronderwerp (zowel voor leren als gedrag) ook op schoolniveau worden 

aangepakt. Dit wordt aan de hand van kwaliteitscirkels vormgegeven (zie afbeelding 2). Vanuit de kwaliteitscirkel kan er gewerkt worden met een 

kwaliteitskaart. Dit is afhankelijk van het doel en het onderwerp. De kwaliteitscirkels zijn gebaseerd op de jaardoelen uit het onderwijskundig jaarplan. De 

kwaliteitscirkels zullen twee keer per jaar geëvalueerd worden (januari en juni).  

 

De werkgroepen werken met spoor 2 van Enigma. Spoor 2 is gericht op het vormen van de basis van de kwaliteitsaanpak. Dit is het beschrijven en 

vastleggen van processen die daadwerkelijk waarde toevoegen aan de school. Deze processen samen vormen bovendien een instrument voor interne en 

externe verantwoording. De aanpak brengt een continu proces op gang van doelen stellen, in beeld brengen waar je staat, borgen wat goed is en werken 

aan wat beter kan. 

Een kwaliteitsaanpak met kwaliteitskaarten die je zelf schooleigen kunt maken (zie Afbeelding 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 2: kwaliteitscirkel. 
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Afbeelding 3: kwaliteitskaart. 

 

4.3 Jaarverslag 
Om de kwaliteitscyclus compleet te maken zal er voorafgaand aan het nieuwe onderwijskundig jaarplan een jaarverslag gemaakt worden. Het jaarverslag 

rondt het huidige schooljaar af en is de start van een cyclus van het nieuwe schooljaar.  

 

Om de kwaliteitscyclus goed te waarborgen, volgt De Sprong ook de kaders van de Inspectie van het Onderwijs. Welke kaders waar aan bod komen, wordt 

benoemd in de verschillende kwaliteitscirkels (Continu Verbeteren) en in de kwaliteitskaarten (Enigma). De schoolleiding houdt het overzicht bij en zal dit 

overzicht jaarlijks terug laten komen in het jaarverslag. Het verslag is op te vragen bij De Sprong.  

 

Inhoud jaarverslag:  

• Evaluatie onderwijskundig jaarplan 

• Verantwoording inspectie kader 

• Opstellen nieuwe doelen/ambities in het onderwijskundig jaarplan  
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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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6 Ambities De Sprong 2022-2026 
 

De komende jaren willen wij het onderwijs op De Sprong nog mooier maken. Wij vinden het als school belangrijk dat we doen wat we zeggen en zeggen wat 

we doen. Onze aanpak is transparant en tevens meetbaar. Onze doelen maken wij inzichtelijk en meetbaar aan de hand van de kwaliteitscirkels van de 

methodiek van “Continu Verbeteren” (Broer, 2020). Onze ambities zijn gericht op het moderniseren van ons onderwijs. De veranderingen worden 

stapsgewijs doorgevoerd aan de hand van de pijlers van “Onderwijs anders organiseren” (Imants & Berendse, 2020). Het doel is de onderwijsresultaten naar 

een hoger niveau te tillen. Uiteraard staat hierbij het welbevinden van de kinderen, ouders en leerkrachten voorop.  

 

Onze ambities voor de komende vier jaar zijn: 

 

We blijven leren en zijn betrokken ambassadeurs  

• Scholing gericht op het geven van feedback. Het team geeft gericht feedback aan elkaar, de kinderen, ouders en andere betrokkenen van De Sprong. 

• Alle medewerkers hebben jaarlijks een ontwikkelgesprek met aandacht voor balans, welbevinden, belastbaarheid, beleidsvoorwaarden en 

professionalisering (Huis van Werkvermogen). We zien en benutten de kwalificaties, specialisaties, talenten en ambities van medewerkers. 

 

We zijn bewust van kwaliteit en sturen daar gericht op  

• De kwaliteitscirkels zijn geïntegreerd in onze dagelijkse onderwijspraktijk. Deze zijn opgesteld volgens de PDCA-cyclus en worden twee keer per jaar 

geëvalueerd (methodiek Continu Verbeteren).  

 

We tillen het basisniveau omhoog 

• Iedere leerling behaalt het 1F-niveau en de leerling die op PRO uitstroomt behaalt dit op geconcretiseerde deelgebieden.  

• Alle leerkrachten maken gebruik van Data, Duiden, Doelen en Doen en op basis van deze analyse hebben zij maatregelen genomen om de 

onderwijsresultaten en het onderwijsleerproces te verbeteren.  

• EDI is volledig geïntegreerd in onze dagelijkse onderwijspraktijk. 

• Er is onderzocht wat onze kinderen nodig hebben op het gebied van begrijpend lezen en ons beleid en de methode zijn hierop aangepast.  

 

We bieden leerlingen een breed fundament in hun ontwikkeling  

• Engels wordt op een geïntegreerde manier aangeboden door gebruik te maken van CLIL light. 

• Wij werken als Kindcentrum, vanuit een gedragen brede inhoudelijke visie. Samen creëren wij een doorgaande lijn voor kinderen en ontwikkelen we 

onszelf tot één professionele organisatie.  

• Er is een heldere visie geformuleerd over het werken met weektaken bij kinderen ter bevordering van het eigenaarschap van kinderen over hun eigen 

leerproces (leerinhoud, organisatie, leiderschap). 

 

We bieden ieder kind gelijke kansen om te groeien  

• Er wordt volledig gedifferentieerd binnen units gewerkt. Kinderen werken in clusters op hun eigen niveau.  

• Er hebben structureel kindgesprekken plaatsgevonden in iedere unit.  

• Er is meer duidelijkheid over het inzetten van Kwink. Alle leerkrachten hebben de basislessen ingezet en er wordt binnen de school één taal gesproken.  

• Er is een eenduidige dagstructuur binnen de school, waarbij de dagelijkse routines helder zijn voor alle betrokkenen.  

• Communicatie met ouders verloopt volgens het beleid “Educatief partnerschap”. 
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