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Inleiding 
Onze school in Wilbertoord is een vertrouwde omgeving waarin we samen werken aan de 

ontwikkeling van kinderen. We werken in units, waarbij verschillende jaargroepen samen in een klas 

zitten, oud en jong leert van en met elkaar. Minimaal twee leerkrachten staan in de unit, waardoor er 

veel ruimte is voor persoonlijke aandacht en begeleiding. 

We willen dat de kinderen van De Klimop veel leren: de schoolvakken, over zichzelf, over elkaar en 

over de wereld. Het is belangrijk dat zij zich thuis voelen op school, zichzelf kunnen zijn, gezien 

worden en met plezier naar school gaan. 

Ons team daagt de kinderen uit om te groeien en te leren, passend bij wie ze zijn en wat ze kunnen. 

Hierin hebben ouders belangrijke ondersteunende en stimulerende rol. 

 

De wereldscholen van Optimus 

met de beste kansen groeien naar een gelukkig leven 

De kansen in het leven voor álle kinderen zo groot mogelijk maken. Dat is voor ons de echte 

bedoeling van onderwijs. Hun geluk is onze belangrijkste motivatie. 

Het begint met veiligheid, vertrouwen en optimisme. Onze kinderen moeten zich gezien en gehoord 

voelen. Allemaal. Ieder kind heeft er recht op om echt gekend en erkend te worden. Ongeacht 

achtergrond, niveau of geloof. Iedereen doet ertoe en mag zichzelf zijn. 

Vanuit die veilige basis bouwen we aan kennis en vaardigheden. Dan praten we zeker over taal en 

rekenen. Maar tegelijk over alles dat je nodig hebt om deze kennis toe te passen en te vergroten; je 

talenten te ontdekken en jezelf verhouden tot de wereld om je heen. Zo ontwikkelen onze kinderen 

hun kijk op de wereld en hun kansen ín de wereld. Die van vandaag en die van morgen. 

‘Eigenaarschap’ is daarin een sleutelbegrip. Zowel voor de medewerkers als voor de kinderen. We 

dagen uit om zo veel mogelijk zelf aan het stuur te komen van het leven. Als we zien dat onze 

leerlingen uitgroeien tot gelukkige, zelfstandige en kritische wereldburgers, dan is onze missie 

geslaagd! 

 

1  Algemene informatie 
 

1.1  Optimus Primair onderwijs 
 

De Klimop, valt onder het bestuur van Optimus Primair Onderwijs. Optimus Primair Onderwijs 

bestaat uit 41 basisscholen, waaronder twee speciale scholen voor basisonderwijs, verspreid over de 
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gemeenten Land van Cuijk, Maashorst en Oss. Binnen Optimus werken zo’n 670 medewerkers die 

onderwijs verzorgen voor circa 6.000 leerlingen. Meer informatie is te vinden op de website: 

www.optimusonderwijs.nl 

 

Missie Optimus: Hier gaan we voor 

 

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

gelukkige, zelfstandige en kritische wereldburgers. Gedurende hun hele 

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

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

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

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

duurzame samenleving én kenniseconomie. 

 

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

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

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

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

 

Optimus: een vitale en duurzame organisatie 

In een veranderende omgeving is het belangrijk dat we toekomstbestendig en wendbaar zijn en 

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

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

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

 

Optimus: we vinden wat van onderwijs 

Onderwijs biedt leerlingen een breed fundament waarop zij kunnen voortbouwen in het voortgezet 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/
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We hebben hoge verwachtingen van de leerlingen en nodigen hen uit tot leren. We vertrouwen in de 

kracht van de community en in de samenwerking van professionals en ouders om de school. De 

leraren zijn erop gericht het beste onderwijs te verzorgen en beschikken over actuele kennis en 

vaardigheden. 

 

In de koersnotitie Optimus Wereldscholen vormen 5 kernambities de richtsnoer voor de komende 

koersplanperiode: 

• We blijven leren en zijn betrokken ambassadeurs 

• We zijn bewust van kwaliteit en sturen daar gericht op 

• We tillen het basisniveau omhoog 

• We bieden leerlingen een breed fundament in hun ontwikkeling 

• We bieden ieder kind gelijke kansen om te groeien 

 

Deze ambities zijn de kapstok voor de doelen en ontwikkelingen die de komende periode op 

organisatieniveau en schoolniveau gerealiseerd gaan worden. 

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

 

 

1.2  De Klimop. 
 

Algemene kenmerken van de school 

 

mailto:https://www.optimusonderwijs.nl/koersplan-optimus-wereldscholen-2022-2026
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Sterkte/ zwakte analyse De Klimop;                                                                                                                   

Mede vanuit de ouderbijeenkomst in september’21 en de vragenlijsten WMK in februari’21. 

 

 Positieve factoren Negatieve factoren 

Externe 
herkomst 

Kansen 
Leerlingengroei 
Passend onderwijs 
Vernieuwd leeraanbod 
Op niveau werken 
Professionele cultuur 
Executieve functies 
Feedback geven 

Bedreigingen 
Personeelstekort 
Werkdruk 
Corona 
Passend onderwijs 
Concentratie 

Interne 
herkomst 

Sterktes 
Ouderbetrokkenheid 
Pedagogisch/didactisch klimaat 
Stabiel team 
Meerdere leerkrachten in de units 
Leerlingenraad 
Kindgesprekken 
Bewegingsonderwijs 
Thematisch werken 
 

Zwaktes 
Kwetsbaarheid als kleine school 
Groot leeftijdsverschil in units 
Overgang unit 1 – 2 
Creatieve vorming 
Muziekonderwijs 

 

Wie is de school, schoolpopulatie? 

De Schare is de enige school in het dorp en heeft hierin een belangrijke plaats. Bijna alle kinderen uit 
het dorp komen naar onze school. De schoolweging is: 30,3.  De schoolweging loopt van 20 tot 40. 
Hoe lager de schoolweging, hoe minder complex de leerlingenpopulatie en hoe hoger de resultaten 
die we van de school mogen verwachten. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent de 
schoolweging van een school op basis van de volgende kenmerken:  

• het opleidingsniveau van de ouders 
• het gemiddeld opleidingsniveau van alle moeders op school 
• het land van herkomst van de ouders 
• de verblijfsduur van de moeder in Nederland 
• of ouders in de schuldsanering zitten. 

De meeste scholen hebben een schoolweging rond het gemiddelde, dat iets onder 30 ligt.                                           
Er zitten weinig kinderen met een migratieachtergrond op onze school en het opleidingsniveau 
van ouders is gemiddeld.                                                                

Het is een katholieke school. We gaan uit van Christelijke waarden en normen. Ook besteden we 
aandacht aan katholieke feesten in ons onderwijs. Daarnaast hebben we aandacht voor andere 
godsdiensten. De betrokkenheid van ouders en leerlingen bij de school is groot. We bieden 
maatwerk binnen onze kaders van het unitonderwijs.  
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Waar staat de school voor? 

Missie: 

Het verzorgen van goed onderwijs aan kinderen van 4-12 jaar uit Wilbertoord en evt. de nabije regio. 

Visie: 

Het leeraanbod dat wij verzorgen sluit aan bij de zone van de naaste ontwikkeling van kinderen. Dit 

op zowel cognitief als op  sociaal emotioneel gebied, alsmede op het gebied van kwaliteiten van 

kinderen. 

Kernwaarden/ onderwijsconcept:                                                                        

De focus van ons onderwijs ligt op de ontwikkeling van de leerlingen. Niet de leerstof staat centraal, 

maar de kinderen zelf.  Dit komt terug in kindgesprekken en het in kaart brengen van de ontwikkeling 

 van kinderen. Het welbevinden en betrokkenheid van kinderen vinden wij belangrijk, omdat we er 

van overtuigd zijn dat dit het proces van leren optimaal beïnvloedt. Welbevinden en betrokkenheid 

staan dan ook tijdens de eerste gesprekken met ouders en kinderen centraal. We brengen 

welbevinden en betrokkenheid van kinderen in beeld in het portfolio. Dit was de eerste pijler van ons 

nieuw opgezette portfolio. Samen met het kenniscentrum Wij-leren hebben wij hiervoor invullijsten 

gemaakt voor kinderen, ouders en leerkrachten. 
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Beheersing van de aangeboden leerstof zit in onze basisaanpak. Wij streven voor elk kind naar 

optimale ontwikkeling binnen de eigen mogelijkheden. Zelfstandig werken en weektaken zijn 

belangrijke punten om de zelfstandigheid te bevorderen. Dit wordt dagelijks ondersteund door 

goede ICT middelen. Ieder kind werkt met grote regelmaat met een Chromebook. 

Tijdens de instructiemomenten gaan we uit van het Expliciete Directe Instructiemodel (EDI). EDI is 

opgebouwd uit 7 fases: 1- Activeren voorkennis, 2- Lesdoel, 3- Instructie, 4- Begeleide inoefening, 5- 

Lesafsluiting, 6- Zelfstandige verwerking, 7- Verlengde instructie.  Op deze manier waarborgen wij 

een hoge kwaliteit in onze instructies. 

Ouders en leerkrachten werken vanuit een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid aan, en 

communiceren over, de ontwikkeling van het kind. 

De organisatievorm van onze school uit zich in unitonderwijs. Binnen een unit werken we met meer 

jarengroepen. Een unit bestaat uit vier opeenvolgende jaren. Groep 1-2-3-4 vormt unit 1 en groep 5-

6-7-8 vormt unit 2. Per unit werken minimaal twee personeelsleden, twee leerkrachten of een 

leerkracht en een onderwijsassistent. Leerkrachten fungeren als mentor, als coach en sturen waar 

nodig en begeleiden waar kan. Tijdens de instructies neemt de leerkracht vanzelfsprekend de 

onderwijzende rol op zich. De rol van de leerkracht wisselt dus van wat leerlingen op een bepaald 

moment van de dag nodig hebben. In een unit werken en leven kinderen van verschillende leeftijden 

samen. Door deze samenstelling is er ruimte voor individuele aandacht en het werken op eigen 

niveau. Kinderen kunnen makkelijk aansluiten bij instructiegroepen op hun eigen niveau. Deze vorm 

van onderwijs vraagt om een positief pedagogisch klimaat: een omgeving waarin kinderen zich 

geaccepteerd en veilig voelen. Kinderen hebben inspraak in hun leerstofaanbod, de leerkracht beslist 

over het leerstofaanbod. Daarmee begeleiden we de leerlingen bij het proces om steeds meer 

eigenaarschap over het eigen leerproces te kunnen nemen. Ze leren zelf keuzes te maken en grip te 

krijgen op wat ze nodig hebben om optimaal te kunnen leren.  

Wereldoriëntatie wordt thematisch en groepsdoorbrekend aangeboden. Hierbij wordt rekening 

gehouden met de specifieke kwaliteiten van kinderen. Een klimaat waarin ervoor gezorgd wordt dat 

het leeraanbod betekenisvol is en alle kinderen worden uitgedaagd om tot een optimale 

ontwikkeling te komen.  

 

Strategie. 

Er zijn een aantal dimensies waarop de De Klimop zich de komende schooljaren verder ontwikkelt.  

Dit zijn: zicht op de ontwikkeling van kinderen weggezet in een continu ontwikkelend portfolio en 

leergesprekken, nieuwe methodieken voor rekenen en taal/lezen en het ontwikkelen van de 

executieve functies . Deze aandachtsgebieden worden per jaar in het jaarplan vormgegeven en 

gedurende het schooljaar door teamleden verder uitgewerkt. 
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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 om een goed vervolg te kunnen geven aan 

de schoolloopbaan. Alle scholen voldoen aan de basiskwaliteit zoals beschreven in het toezichtskader 

van de onderwijsinspectie (augustus 2021). 

 

De ambities zijn als volgt geformuleerd: 

Iedere leerling beschikt over voldoende kennis en vaardigheden op het gebied van lezen, rekenen en 

taal. 

Dit is een kernopdracht binnen een breed onderwijsaanbod en brede ontwikkeling.  

Vergroten van woordenschat en verbreden van kennis van de wereld in relatie tot begrijpend lezen. 

Leerlingen worden uitgedaagd om te leren en hebben plezier in het leren. 

Leraren hebben kennis van het onderwijsleerproces en stellen hoge en ambitieuze doelen. Kinderen 

hebben de kans om zich te ontwikkelen. 

We versterken kansen door integrale samenwerking 

Optimusscholen maken zich sterk voor een doorgaande lijn in de ontwikkeling van leerlingen van 0-

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

samenwerking in gemeenten en SVW (SOP/POS). 

 

 

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). 

 

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

aandacht besteed aan executieve vaardigheden 

Leerlingen kennen zichzelf, kunnen contacten leggen en netwerken onderhouden. 

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

onderwijs te betrekken. 
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Leerlingen zijn creatief, oplossingsgericht en verruimen hun blikveld. Er is aandacht voor 

cultuureducatie, natuur en beweging, W&T. 

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. 

We hebben hoge verwachtingen van elkaar en de leerlingen 

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

onderwijsleerproces. 

We hebben kennis over het versterken van kansen 

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

en goede praktijken 

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 
 

Op 23 februari 2022 heeft een auditteam vanuit Optimus een audit op De Klimop afgenomen. 

Onderstaande Inspectiekaders zijn toen getoetst. 

 

Basiskwaliteit 

Centrale vragen bij het realiseren van de basiskwaliteit zijn: 

Voelen de leerlingen zich veilig? 

Heeft de school zicht op de ontwikkeling van de leerlingen? 

Krijgen de leerlingen goed les? 

Leren de leerlingen voldoende? 

 
 
OP1 Onderwijsaanbod 
De Klimop heeft een breed onderwijsaanbod dat dekkend is voor de kerndoelen en gericht op het 

behalen van de referentieniveaus. Het onderwijsaanbod is verdeeld over de units en over de 
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leerjaren. De school houdt het aanbod actueel en maakt keuzes op basis van haar visie. Het 

auditteam beoordeelt deze standaard als voldoende.   

De school is gestart met een nieuwe rekenmethode: Pluspunt 4. Het aanbod is afgestemd op de 

analyse van de resultaten. De afgelopen jaren is extra ingezet op technisch lezen. Iedere dag starten 

de leerlingen van unit 2 met een kwartier stillezen. 

De Klimop heeft een jaarplanning Fonemisch bewustzijn gemaakt voor een beredeneerd aanbod 

voor leerlingen in groep 1/2. Vanwege organisatorische belemmeringen wordt deze jaarplanning niet 

gebruikt. Unit 1 kent een toenemend aantal instromers, wat de planning van instructies en aanbod in 

de hele unit onder druk zet.  

Daarnaast werkt de school thematisch met behulp van de zaakvakkenmethode GO.   

In groep 1/2 werkt de school thematisch. Thema’s uit GO worden uitgewerkt in activiteiten en 

vervolgens gekoppeld aan SLO-leerdoelen. Het aanbod van groep 1/2 is activiteitengericht, niet 

doelgericht.  

Voor leerlingen uit unit 2 die meer aankunnen bestaat de mogelijkheid om binnen GO aan 

werkstukken en presentaties te werken onder begeleiding van de taalspecialist.   

De school heeft aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen door middel van de 

methode Goed gedaan en de aanpak van Fides.  

 
OP2 Zicht op de ontwikkeling en begeleiding van leerlingen  
De Klimop verzamelt vanaf het moment dat leerlingen instromen op school informatie over de 

cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. De wijze waarop de informatie wordt 

verzameld, vastgelegd en gebruikt voor de afstemming van het onderwijsaanbod en de extra 

begeleiding is niet geborgd. Het auditteam beoordeelt deze standaard als moet beter.  

Voor de start op de school vindt indien nodig een warme overdracht plaats met verschillende 

kinderopvangorganisaties. De ontwikkeling van leerlingen wordt in de groepen 3 t/m 8 gevolgd door 

het gebruik van methodegebonden en methodeonafhankelijke toetsen. In groep 1/2 vullen de 

leraren de ontwikkelingslijnen van KIJK! in.  

Het auditteam ziet in alle groepen een dag- en weekplanning terug. In de planningen is niet zichtbaar 

of toetsen en observaties worden benut voor de afstemming en inhoud van het onderwijs. Tijdens de 

instructies is onvoldoende waar te nemen, op welke wijze rekening wordt gehouden met verschillen. 

De weektaken van de leerlingen zijn veelal hetzelfde. Soms sluit een leerling aan bij de basisinstructie 

van een hoger of lager leerjaar. De zogenaamde korte zorgcyclus is onvoldoende in doorgaande lijn 

terug te zien in de planning van de lessen.   

De Klimop werkt met unitplannen voor de basisvakken, de zogenaamde lange zorgcyclus. De 

unitplannen bevatten pedagogische en didactische informatie. De omschreven doelen zijn niet 
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concreet of meetbaar uitgewerkt. De unitplannen worden gemaakt door de leraren en eventueel 

aangevuld door de intern begeleider. Unitplannen worden besproken, ze worden niet op papier of 

digitaal geëvalueerd. Voor het auditteam is het niet duidelijk hoe de evaluatie van het unitplan leidt 

tot bijstelling van het onderwijsaanbod.  

De instructies van de basisvakken zijn kort (15 minuten) en worden gegeven door de vakspecialist. De 

vakspecialist geeft de basisinstructie aan alle groepen in zijn of haar unit. Verlengde instructie door 

de vakspecialist vindt op een ander moment plaats. Iedere unit heeft vakspecialisten voor rekenen, 

taal en lezen. Unit 1 heeft ook een specialist jonge kind (in opleiding).  

 

De intern begeleider maakt een analyse van de Cito-resultaten. De intern begeleider en directeur 

bespreken de analyse van de tussenmetingen met het team. De resultaten en de analyse bepalen 

waar het team de accenten legt in het onderwijs op schoolniveau voor de komende periode en de 

komende jaren. Het is bij het auditteam niet bekend op grond van welke gegevens de school de 

ontwikkeling van groep 1/2 volgt. In de diepteanalyse zijn geen gegevens opgenomen van groep 1/2. 

In het unitplan zijn geen gegevens opgenomen uit de KIJK!-registratie. 

De leraren bespreken twee keer per jaar het unitplan en de resultaten met de intern begeleider. 

Binnen een unit wordt veelvuldig overlegd over het unitplan.  

De school informeert ouders drie keer per jaar over de ontwikkeling van hun kind aan de hand van 

het portfolio.  

De school heeft geen document waarin de zorgstructuur beschreven staat. Het is niet duidelijk op 

welke gronden leerlingen (extra) begeleiding krijgen. De directie en het team geven aan dat zowel de 

korte als de lange zorgcyclus verder geborgd moet worden.   

Het auditteam heeft enkele OPP’s ingezien. Ook hier zien wij dat de doelen niet concreet of 

meetbaar zijn beschreven. Om vast te stellen of leerlingen voldoende profiteren van het onderwijs 

en de (extra) begeleiding is het opstellen van SMART-doelen voorwaardelijk. De OPP’s voldoen aan 

de wettelijke eisen.  

 
 
OP3 Pedagogisch- didactisch handelen 
In de school heerst een veilig en ondersteunend pedagogisch klimaat. Dit blijkt onder andere uit de 

start van elke dag, waarbij leerlingen in de unit door middel van een smiley aangeven hoe het met ze 

gaat. Leraren en leerlingen gaan respectvol met elkaar om. Het auditteam beoordeelt deze standaard 

als voldoende.  

Zoals bij OP1 beschreven is het aanbod voor pedagogisch handelen vanuit de methode Goed Gedaan 

en de aanpak van Fides. De hulpmiddelen van Fides (bijvoorbeeld ballon, poppetjes, sleutelbos) zijn 
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niet zichtbaar aanwezig in de units. In school is geen doorgaande lijn zichtbaar of vastgelegd wat 

betreft de uitvoering en de afspraken.  

In beide units heerst een rustige werksfeer. De leerlingen zijn taakgericht en weten wanneer zij 

instructie krijgen en wat de verwerkingsopdrachten zijn aan de hand van weektaken.  

De leraren besteden wekelijks aandacht aan leren samenwerken aan de hand van observaties tijdens 

de lessen wereldoriëntatie.  

De leraren in de units werken met een duidelijke taakverdeling vanuit de vakgebieden taal en 

rekenen. De instructies op deze vakgebieden zijn verdeeld tussen de leraren. Het auditteam 

constateert grote verschillen tussen de units in de instructiekwaliteit, wat betreft de opbouw van de 

lessen (activeren voorkennis, doelgerichtheid en activerende werkvormen).  

 

Tijdens de geobserveerde lessen ziet het auditteam een korte doelgerichte basisinstructie per 

leerjaar van een vakgebied. Er is een strakke tijdsplanning om alle instructies binnen de gestelde 

onderwijstijd te geven.  

Leerlingen zijn actief betrokken en de inhoud van de instructie is passend bij het niveau van de 

leerlingen. De vervolgstap, differentiëren in instructiebehoefte, vindt op een ander moment van de 

dag plaats en heeft het auditteam niet gezien. Wat de inhoud van de verlengde instructies is en 

welke leerlingen hieraan deelnemen is niet zichtbaar in de dagplanning of op het weekoverzicht van 

de leraren.  

Na de basisinstructie gaan leerlingen zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les. Vanwege 

de organisatie van de les, de leraar geeft instructie aan een ander leerjaar en de tweede leraar geeft 

verlengde instructie over een ander vakgebied, is er tijdens deze verwerking nauwelijks zichtbare 

feedback op het werk of op het leerproces van de leerlingen. Het geven van effectieve feedback is 

belangrijk om leerlingen hun leerdoelen te laten behalen en leerlingen te laten reflecteren op hun 

leerproces. 

 
 
OP4 Onderwijstijd 
In de schoolgids beschrijft de school met welke vakgebieden de beide units de onderwijstijd invullen. 

Op school zijn bevoegde leraren verantwoordelijk voor de uitvoering van de onderwijsactiviteiten. Ze 

maken per unit gebruik van een lesrooster waarin de vakgebieden vastgelegd zijn. Er wordt optimaal 

gebruik gemaakt van de lestijd. Er gaat weinig tijd verloren. Leerlingen komen rustig binnen, gaan 

meteen aan de slag en lesovergangen verlopen vlot.   

De lestijden, het vakantierooster en de verlofregeling zijn eveneens in de schoolgids en op de 

website vastgelegd. Deze standaard wordt als voldoende beoordeeld.  
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OP6 Afsluiting 
Op basisschool De Klimop maken alle leerlingen de DIA-eindtoets. In de schoolgids beschrijft de 

school het proces van de eindtoets en de inhoud van de referentieniveaus. Ook staat beschreven dat 

bij een hogere uitslag dan het schooladvies, het advies heroverwogen dient te worden. Hoe de 

school dit doet en het vervolg daarvan staat niet beschreven.  

Uit het gesprek met de directie en de Intern Begeleider blijkt dat de school een procedure hanteert 

voor de verwijzing po-vo. Deze procedure is niet beschreven in de schoolgids of andere 

documenten.   

Het auditteam beoordeelt deze standaard als voldoende.  

 

 
OR1 Resultaten 
De beoordeling op deze standaard is gebaseerd op het onderwijsresultaten-model schoolweging en 

signaleringswaarde van de onderwijsinspectie. Het auditteam beoordeelt de resultaten als 

voldoende.  

Het auditteam komt tot deze beoordeling op basis van de eindresultaten in de schooljaren 2018-

2021, waarbij vermeld moet worden dat er in 2020 geen eindtoets is afgenomen, in verband met 

Covid-19. Gemiddeld behaalt 100 % van de leerlingen het 1F niveau (signaleringswaarde 85%, 

vergelijkbare scholen 95,7%). Gemiddeld behaalt 63,3% van de leerlingen 2F/1S niveau 

(signaleringswaarde 49%, vergelijkbare scholen 60,5%).   

De school maakt jaarlijks een analyse van de resultaten van de eindtoets. Deze analyse gebruikt de 

intern begeleider om samen met het team het onderwijsaanbod aan te scherpen. De school stelt in 

de analyse dat er hogere verwachtingen moeten worden gesteld en een rijk onderwijsaanbod moet 

worden aangeboden om het aantal leerlingen op 2F/1S te verhogen.   

Het auditteam heeft tevens gekeken naar de meest recente tussentijdse resultaten (medio 2022). De 

resultaten op het gebied van technisch lezen en begrijpend lezen zijn in een aantal groepen van 

onvoldoende niveau in vergelijking met het landelijk gemiddelde en vormen daardoor een risico voor 

volgende leerjaren en uiteindelijk voor de eindresultaten van de school.  

 

 
OR2 Sociale en maatschappelijke competenties  
De kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten van De Klimop zijn: welbevinden en 

betrokkenheid, respect en vertrouwen. De school volgt de sociaal-emotionele ontwikkeling van de 

leerlingen voor groep 1/2 middels ‘Kijk!’ en voor groep 3 t/m 8 middels ‘Kijk op sociale 

competenties’. De resultaten van deze observaties bespreekt de leerkracht met de leerling tijdens 

het portfoliogesprek.   
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Op schoolniveau heeft de school zich geen specifieke doelen gesteld, waardoor monitoring van de 

resultaten niet mogelijk is. In het nieuwe inspectiekader is dit een wettelijk vereiste. Het is voor het 

auditteam niet mogelijk om deze standaard te beoordelen.   

 

Eigen Ambities 
We hebben de ambitie om kinderen meer te betrekken bij hun eigen leerproces, onder andere door 

kindgesprekken. Deze gesprekken zijn in algemene zin voor alle kinderen en in specifieke zin voor die 

kinderen met een speciale ondersteuningsbehoefte.                                                                                  

Daarnaast hebben we nog de volgende ambities: 

- we willen ons verder bekwamen in de begeleiding van leerlingen met faalangst, leerlingen met 

andere talenten dan de schoolse vakken en meer- en hoogbegaafde leerlingen. 

- uitbreiden van de kindgesprekken met het begeleid stellen van persoonlijke doelen, waardoor de 

leerling meer eigenaarschap ervaart voor de eigen (leer)ontwikkeling. 

- mogelijkheden van het integreren kernvakken in projecten uitbouwen. 

Items onderwijskundige verbeterpunten 2022- 2026: (de items worden SMART uitgewerkt in het 

Jaarplan middels de PCDA-cyclus). 

 

2022- 2023: 

GO: evaluatie, meer samenhang tussen vakken. 

Observatiesysteem jonge kind: leerteam unit 1. 

Begrijpend lezen: leerteam unit 2. 

Portfolio:uitwerken nieuwe vormgeving/cognitieve vakken. 

Executieve functies : in consultatieve bespreking. 

Opbrengsten: duiden CITO M-toetsen in consultatieve bespreking. 

Kindgesprekken: kinderen leren doelen stellen. 

CITO LVS wordt Leerling in beeld. 

Taal: implementatie nieuwe methode. 

 

2023-2024: 

S.E.O.: lln.volgsysteem en (nieuwe) leerlijn/methode voor preventieve aanpak. 

Portfolio: vormgeving alle (cognitieve ) vakken. 

Aanbod W&T  opzet. 

Meerbegaafdheid: start opzet. 

Executieve functies: aanbod leerlingen. 

Oriëntatie leesonderwijs. 
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2024-2025: 

ICT: doorgaande leerlijn, mediawijsheid en burgerschap. 

Rekenen, taal en spelling meer wegzetten in projecten. 

Portfolio: vormgeving alle (cognitieve) vakken. 

Meerbegaafdheid: borgen opzet. 

Ruimtegebruik in en om de school. Binnen: effectief gebruik lokalen. Buiten: groene speelplaats. 

 

2025-2026: 

Evaluatie verbeterpunten en opzet nieuw schoolplan 2026-2027. 

 

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 vanuit de 
visie van de school 
 

Basiskwaliteit  
 

Zie OP3 Pedagogisch didactisch handelen. 

 

VSK1 Veiligheid 

De Klimop zorgt in voldoende mate voor de sociale, fysieke en psychische veiligheid van leerlingen 

gedurende de schooldag. Deze standaard wordt door het auditteam als voldoende beoordeeld.    

De school monitort jaarlijks de veiligheid en het welbevinden van leerlingen in de groepen 5 tot en 

met 8 aan de hand van een vragenlijst van WMKpo. In groep 1/2 volgen de leraren de sociaal 

emotionele ontwikkeling van leerlingen met KIJK!.    

De leraren bespreken de resultaten met de intern begeleider en de leraren brengen de sociaal-

emotionele onderwijsbehoeften per groep binnen een unit in kaart.   

De school beschikt over een verouderd veiligheidsbeleid waarin het voorkomen, registreren, 

analyseren en afhandelen van incidenten is opgenomen.    

De schoolgids beschrijft de klachtenprocedure van zowel de interne als de externe 

vertrouwenspersoon. Binnen het team zijn twee medewerkers belast met de taak van aanspreekpunt 

in het geval van pesten en als interne vertrouwenspersoon om de veiligheid te waarborgen.    

Eens in de twee jaar meet de school de tevredenheid onder het personeel, de ouders en de 

leerlingen. De laatste afname van deze vragenlijsten was in 2021. De resultaten van de afgenomen 

vragenlijsten worden besproken met diverse geledingen (o.a. MR, CvB Optimus en leerlingenraad).  

Voor zover van toepassing hanteert de school de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling 

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

zedenmisdrijven.  

 
VSK2 Schoolklimaat 
De Klimop is een oefenplaats voor sociale en maatschappelijke competenties. Leerlingen worden 

gezien en gehoord, krijgen een stem en leren een democratische burger te zijn. Ze leren om 

beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Deze standaard beoordeelt het auditteam als 

voldoende. 

De kenmerken van de leerlingenpopulatie zijn niet in beeld gebracht. Alle kinderen die in het dorp 

wonen, gaan naar De Klimop. Er wonen nauwelijks gezinnen met een migratieachtergrond in het 

dorp.   
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Op de Klimop heerst een veilig en ondersteunend schoolklimaat. Dit blijkt uit de manier waarop 

leerlingen en leraren met elkaar omgaan en met elkaar samenwerken. Over het algemeen heerst er 

rust en regelmaat in het gebouw, zowel in de sfeer als in de inrichting van de ruimtes.    

De school werkt preventief en curatief met de methode Goed gedaan en de hulpmiddelen van Fides 

zoals beschreven in OP3. De aanpak is gericht op gedragsverwachtingen van zowel leerlingen als 

leraren. Deze gedragsverwachtingen, schoolafspraken en de doorgaande lijn zijn niet visueel 

zichtbaar binnen de school. De directeur vertelt dat er afspraken zijn voor hoe er wordt omgegaan 

met gewenst en ongewenst gedrag.  Het auditteam constateert dat op het gebied van schoolklimaat 

veel wordt gedaan, maar dat hiervan weinig is vastgelegd in de schoolgids of andere 

beleidsdocumenten.     

Het team is gevarieerd wat betreft leeftijd, ervaring en aantal jaren werkzaam op De Klimop. In het 

gesprek met de leraren geven zij aan dat men voor elkaar klaar staat. Er wordt met name intensief 

samengewerkt binnen de units. Het team ervaart een gezamenlijke koers onder aansturing van de 

huidige directeur en dat heeft een positief effect op de samenwerking van het team. Het team is 

ambitieus en daarom zijn er duidelijke prioriteiten gesteld voor de schoolontwikkeling. De leraren 

vertellen dat ze elkaar ondersteunen waar mogelijk.   

De school ervaart ook een grote betrokkenheid en ondersteuning door de ouders. Dit blijkt 

bijvoorbeeld uit de wijze waarop ouders de organisatie van de schoolactiviteiten op zich hebben 

genomen, zodat het team zich bezig kan houden met het onderwijs. 

 

Eigen Ambities 
Op onze school gaan we uit van de kracht en de kwaliteit van de leerkracht. De leerkracht is de eerste 

die opvallendheden in de ontwikkeling van een kind signaleert. Deze signalen worden met de duo-

partner en ouders besproken en er wordt samen gekeken welke (basis)ondersteuning er in de unit 

geboden kan worden. De Intern Begeleider (IB-er) wordt hiervan op de hoogte gebracht. Wanneer de 

interventie niet voldoende resultaat oplevert, wordt de IB-er intensiever betrokken. Zij observeert in 

de unit en komt samen met de leerkrachten tot een plan van aanpak. Wanneer ook dit niet het 

gewenste resultaat oplevert, gaan leerkracht en IB-er op zoek naar passende externe deskundigheid. 

Middels het ZorgAdviesTeam wordt bekeken of deze deskundigheid via Centrum Jeugd en Gezin 

(CJG) of het samenwerkingsverband Stromenland ingezet kan worden. Ouders worden continu in het 

proces betrokken. 
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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. 

  

 

3.3  Personeelsbeleid vanuit de school 
 

Eigen ambities 
De personeelsleden van De Klimop zijn continu volop in ontwikkeling. Dit doen zij door naast de 

teamscholing ook individuele scholing te volgen. De gekozen studieonderdelen worden samen met 

de directeur gekozen vanuit de ontwikkelcyclus die hierboven beschreven staat.                                                                   

Net zoals bij de kinderen staan welbevinden en betrokkenheid bij onze teamleden centraal. Als 

teamleden lekker in hun vel zitten, wordt dit direct vertaald naar inhoudelijk sterk leeraanbod en een 

fijne/productieve sfeer in de units.  Samen is het team van de school er verantwoordelijk voor dat 
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ieder zich gezien voelt en dat er aandacht voor elkaar is. Dit uit zich in gezamenlijke pauzemomenten, 

voorbereidingen en teambuidingsactiviteiten.  

Op De Klimop zijn de IB-er en één leerkracht in schaal L11 werkzaam. Zij vervullen een coachende 

taak richting het team betreffende de kwaliteitszorg en onderwijsvernieuwingen (rekenen, 

hoogbegaafdheid en begrijpend lezen) binnen de school. Hiermee voldoen wij aan de 35% norm die 

als richtlijn dient vanuit Optimus. 

Ook hebben we de professionele cultuur in schooljaar 2021- 2022 onder de loep genomen. Welke 

routines hanteren we en in welke cultuur willen we werken?  Hieruit werd gecloncudeerd dat we 

gaan werken met leerteams en onze vergadercyclus gaan professionaliseren. Dit betekent dat we 

onze vergadercyclus aangepast hebben. De bordsessies worden korter en krijgen een meer praktisch 

karakter door nadruk te leggen op te plannen/ uit te voeren activiteiten. Tijdens 

afstemmingsmomenten brengen de leerteams hun vorderingen in en worden teamleden 

meegenomen in de ontwikkelingen. In teamvergaderingen komen dan aandachtspunten vanuit het 

Jaarplan aan de orde. Studiedagen worden ingezet voor de professionele teamontwikkeling en 

dienen als voorbereidingstijd voor onze thema’s vanuit GO. 

 

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) 
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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. 

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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Optimus legt jaarlijks publiekelijk verantwoording af door het jaarverslag. Een beknopte, 

toegankelijke versie (factsheet) wordt met alle betrokkenen bij de school gedeeld. 

 
We ervaren een dialoogcultuur waarin we vanuit vertrouwen verbeteren 

Er is bij Optimus een kwaliteitscultuur die zich kenmerkt door de focus op het primaire proces, de 

professionele houding van de leraren en directeuren, het inzicht van het CvB op de kwaliteit van de 

scholen, de gerichtheid op verbetering onder andere door kennisontwikkeling en kennisverdieping. 

Binnen de organisatie is er veel aandacht voor scholing en onderzoek. Optimus is een organisatie die 

de leraar en het kind, leren en onderwijzen, centraal stelt. De mens creëert kwaliteit, een systeem 

doet dat niet. Een systeem kan wel voortdurende reflectie, kwaliteitsbewustzijn, feedback en 

ontwikkeling ondersteunen. 

 

4.2  Kwaliteitszorg vanuit de school 
 
Onze visie op passend onderwijs 

  

Onze school maakt onderdeel uit van het samenwerkingsverband Stromenland. Dit zorgt ervoor dat 

leerlingen met verschillende achtergronden, interesses en talenten samen naar school gaan. Dit 

unieke concept is gericht op het realiseren van Passend Onderwijs voor iedere leerling. Passend 

onderwijs betekent op De Schare dat samen zorgvuldig gekeken wordt op welke manier de school 

het onderwijsaanbod het beste op de onderwijsbehoeften van de leerlingen kan afstemmen. In de 

unit kan dit door differentiatie in de lesstof, in het pedagogisch aanbod. Hierbij spelen we in op 

talenten van kinderen en houden we rekening met uitdagingen. Wanneer de interne ondersteuning 

niet toereikend is, biedt Stromenland ons hulp in de vorm van arrangementen en individueel 

maatwerk. Op die manier zorgen wij ervoor dat elke leerling op De Schare zich zo optimaal mogelijk 

kan ontwikkelen. De vraag die wij hierbij wel continu in ons achterhoofd houden, is of wij nog steeds 

de best passende school zijn voor de leerling. Indien wij met ouders de conclusie trekken dat dit niet 

zo is, zullen wij samen op zoek gaan naar een school waar deze leerling beter tot ontplooiing kan 

komen. 

Basiskwaliteit 

SKA1. Visie, ambitie en doelen. 

De schoolleiding heeft een visie en ambities gericht op goed onderwijs beschreven en draagt deze uit 

in kwaliteitsverbeteringen op diverse terreinen.  
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Er is draagvlak bij het team om in deze ontwikkelingen mee te gaan, waarbij prioriteiten zijn gesteld 

voor de schoolontwikkeling.  

Het stelsel van kwaliteitszorg moet een plek krijgen binnen het nieuw te schrijven schoolplan. Het 

oude schoolplan is niet meer actueel en beschrijft de situatie van voor de fusie met stichting Optimus 

primair onderwijs (januari 2021).  

De doelen in zowel beleidsdocumenten als in unitplannen zijn niet specifiek beschreven en niet of 

nauwelijks meetbaar. Het is niet duidelijk of gestelde doelen zijn behaald of hebben geleid tot 

aanpassingen in de ambities, in de schoolontwikkeling of interventies in de groepen.  

De Klimop heeft de ambities voor de komende jaren globaal beschreven in het jaarplan en de 

schoolgids. Een verdieping van de ambities, gekoppeld aan duidelijke (en meetbare) doelen vindt 

plaats in dit nieuwe schoolplan. De doorvertaling daarvan staat concreet beschreven in het jaarplan. 

De schoolleiding en het team geven aan dat het stelsel van kwaliteitszorg nog verder geborgd moet 

worden. 

 

SKA 2 Uitvoering en kwaliteitscultuur  

De uitvoering en de kwaliteitscultuur op De Klimop moet beter.  

De schoolleiding heeft een duidelijke visie en ambities en draagt deze uit in kwaliteitsverbeteringen 

op allerlei terreinen. Er is draagvlak bij het team om in deze ontwikkelingen mee te gaan.  

Uit het gesprek met de schoolleiding en het team is duidelijk geworden dat er veel gesprekken 

worden gevoerd over de kwaliteit van het onderwijs op De Klimop. De school gebruikt diverse zelf 

ontwikkelde kijkwijzers om het onderwijsproces in beeld te brengen. Voor de continuïteit van het 

primaire proces moeten duidelijke doelen, de verschillende werkwijzen, de doorgaande lijn en 

afspraken over uitvoering en kwaliteit worden vastgelegd en geborgd. 

 

SKA 3 Evaluatie, verantwoording & Dialoog  

De wijze waarop De Klimop zich intern en extern verantwoordt, voldoet aan de wettelijke eisen. Het 

auditteam beoordeelt deze standaard als voldoende.  

De school communiceert op een transparante manier over haar resultaten en plannen via de 

schoolgids, het jaarplan en de website scholenopdekaart.nl. De website is niet volledig 

geactualiseerd.  

De school voert dialoog met ketenpartners buiten de school, zoals scholen voor VO, diverse 

geledingen en het bestuur.  

De school informeert belanghebbenden jaarlijks in de schoolgids over de doelen, de werkwijze en de 

resultaten van de schoolontwikkeling en de eindopbrengsten. 
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Eigen ambities 
 

Sterke punten in onze ondersteuning 

Onze school: 

-geeft maatwerk in de basisondersteuning. 

-heeft kleine instructiegroepen. We stemmen af op de  individuele behoefte van leerlingen. 

-heeft twee teamleden die samenwerken in een unit. 

-heeft een pedagogisch sterk team.  

 

Grenzen aan onze ondersteuning 

Hoewel wij altijd de intentie hebben de leerling op een optimale manier te begeleiden, zijn er enkele 

grenzen aan onze ondersteuning: 

-als het bijna een continue 1 op 1 onderwijs / begeleiding vereist (constante nabijheid), 

-als het gedrag maakt dat een leerling niet in een groep kan functioneren en/of het daarmee onveilig 

wordt, 

-als een leerling volledig afhankelijk is van één leerkracht, 

-wanneer er geen samenwerking is tussen ouders, school en eventueel externe deskundigen. 

 

Onze ambities en ontwikkeldoelen voor de ondersteuning 

We bieden passende perspectieven aan kinderen die een specifieke ondersteuningsvorm nodig 

hebben. We hebben de ambitie om kinderen meer te betrekken bij hun eigen leerproces, onder 

andere door kindgesprekken. Deze gesprekken zijn in algemene zin voor alle kinderen en in 

specifieke zin voor die kinderen met een speciale ondersteuningsbehoefte. 

 Daarnaast hebben we nog de volgende ambities: 

- we willen ons verder bekwamen in de begeleiding van leerlingen met andere talenten dan de 

schoolse vakken en meer- en hoogbegaafde leerlingen. 

- uitbreiden van de kindgesprekken met het begeleid stellen van persoonlijke doelen, waardoor de 

leerling meer eigenaarschap ervaart voor de eigen (leer)ontwikkeling. 

- mogelijkheden van het integreren kernvakken in projecten uitbouwen. 
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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 bs. De Klimop 

 

Plaats:       Datum:  
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Vaststelling schoolplan 2022-2026 
 

Schoolbestuur Optimus 
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Drs. H.J.Th. van de Ven      

Voorzitter College van Bestuur 
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