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Inleiding 
 
Waar gaan wij met ons onderwijs heen de komende jaren? Terugkijkend naar de afgelopen vier jaren 
hebben wij gewerkt aan de kwaliteit van ons onderwijs. Naast de opbrengsten op de cursorische 
vakken, de sociaal emotionele vorming en de inrichting van de organisatie hebben wij gewerkt aan 
ons schoolklimaat waarin de brede ontwikkeling van kinderen een duurzame plek heeft gekregen. De 
inrichting van onze school naar het onderwijsconcept Jenaplan is nu voltooid en wij zijn klaar om dit 
verder invulling te geven. Mooi dat deze planperiode nu van start gaat. Vanuit het kijken naar onze 
competenties gaan we op zoek naar een gezamenlijke taal en doorlopende afspraken. 
De weg van planmatig handelen wordt ingezet op het gebied van ons taal/leesonderwijs. Het kijken 
vanuit de essenties van het Jenaplanonderwijs zal samen met kind en ouders vorm krijgen. 
Een portfolio zal hiervoor ontwikkeld worden. Op deze manier doe je recht aan ieder mens en is in 
onze Jenaplanvisie ieder kind uniek. Deze opdracht krijgt iedere stamgroepleider. En in gesprek met 
ouders en kind en andere betrokkenen leggen we hierover verantwoording aan elkaar af. 
 
Ton Hovens, M ME 
Directeur De Wegwijzer Jenaplanschool 
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1  Algemene informatie 
 

1.1  Optimus Primair onderwijs 
 

De Wegwijzer valt onder het bestuur van Optimus Primair Onderwijs. Optimus Primair Onderwijs 
bestaat uit 41 basisscholen, waaronder twee speciale scholen voor basisonderwijs, verspreid over de 
gemeenten Land van Cuijk, Maashorst en Oss. Binnen Optimus werken zo’n 670 medewerkers die 
onderwijs verzorgen voor circa 6.000 kinderen. 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 ontwik-
kelen 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 kinderen een breed fundament waarop zij kunnen voortbouwen in het voortgezet 
onderwijs. Wij bewaken de balans tussen kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming.  
  

http://www.optimusonderwijs.nl/
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We hebben hoge verwachtingen van de kinderen 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 kinderen 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  Jenaplanschool De Wegwijzer 
 

Missie van onze school 
“We begeleiden kinderen in hun ontwikkeling tot gelukkige, zelfstandige en kritische wereldburgers, 
die vanuit tolerantie en respect in verbinding staan met anderen en zo bijdragen aan een duurzame 
samenleving. We zorgen er met hen voor dat ze beschikken over de benodigde kennis, sociale en 
culturele vaardigheden en een eigen moreel kompas” Het omschrijft naadloos waar wij voor staan en 
waar wij als team in de praktijk van alle dag naar handelen. 
Bij alle vragen die vanuit ouders, bestuur of inspectie aan ons gesteld worden geeft deze missie ons 
het antwoord. Het kind en wat wij hem willen bieden is het criterium bij het zoeken naar 
antwoorden. 
 

Visie van onze school 
Om de missie recht te doen is het zaak om ons handelen concreet te plannen. 
Ons onderwijs is ervaringsgericht, ontwikkelingsgericht, coöperatief, wereld oriënterend, kritisch  

Kwalificatie 

Persoons- 
vorming Socialisatie 

 

Vrijheid, 
verantwoordelijkheid, 
emancipatie in 
democratisch perspectief. 

 
Overdracht kennis, 
vaardigheden, waarden 
en normen. 

 

Zich verhouden tot de 
wereld, tot cultuur, tot 
tradities, tot manieren van 
doen en van zijn. 

Waartoe dient onderwijs? 
Volgens onderwijspedagoog & -filosoof Gert Biesta 

mailto:https://www.optimusonderwijs.nl/koersplan-optimus-wereldscholen-2022-2026
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en zin-zoekend. Samenwerken en helpen nemen in iedere stamgroep een belangrijke plaats in. De 
stamgroep, die meer jaren bijeenblijft, bevordert een coöperatieve cultuur. Kinderen leren met 
elkaar en van elkaar. Het zijn belangrijke vaardigheden/essenties om te kunnen functioneren in de 
samenleving. 
Wereldoriëntatie is het hart van het Jenaplanonderwijs. In de wereld om ons heen is veel te zien, te 
leren en te ontdekken. Voor een kind is het van belang om vanuit de nabije wereld voldoende kennis 
en vaardigheden eigen te maken, zodat hij zich optimaal in de wereld kan ontwikkelen. 
We geven de kinderen volop kansen om de wereld om hen heen te onderzoeken, te ervaren, te 
vergelijken en om na te denken. 
 

Schoolpopulatie 
Het ontstaan van De Wegwijzer 
Het protestants-christelijk onderwijs te Grave dateert van 1 september 1949; in 2009 vierden we ons 
60-jarig bestaan. De school is gesticht door de kerkenraad van de Nederlands Hervormde Gemeente 
en bevond zich destijds in het kerkgebouw. Het vorige schoolgebouw is in april 1967 in gebruik 
genomen. Vanaf 1 januari 2016 heeft de Wegwijzer zijn intrek genomen in de Campus Grave West. 
Sinds 1 januari 2006 hoort de school bij de stichting OPTIMUS Primair Onderwijs. De Wegwijzer is de 
enige protestants-christelijke basisschool binnen de stichting OPTIMUS. 
 
Identiteit 
De Wegwijzer is een Protestant Christelijke basisschool. In de praktijk zijn wij vooral een 
oecumenische school, waarin ruimte en respect voor de mening van anderen is. Vanuit deze 
christelijke levensovertuiging willen we kinderen bijbrengen dat omgaan met je medemens en de 
wereld waarin je leeft een opdracht met zich meebrengt. Zorg en respect voor elkaar en voor de 
leefwereld om je heen, hebben te maken met het besef dat de wereld ons in bruikleen is gegeven. 
Eigen ontplooiing is alleen mogelijk als je voldoende respect en zorg  voor je naaste voelt. In een 
sterk geïndividualiseerde maatschappij, waar competitiedrang en materialisme hoogtij vieren wordt 
op onze school gepoogd kinderen bij te brengen dat het in de wereld van vandaag ook om andere 
dingen gaat. Voor pestgedrag, discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering, 
extremisme, en dergelijke is bij ons geen plaats. 
 
Directie en leraren 
De directie van de Wegwijzer bestaat uit A.G.M.I. Hovens, directeur en Loes Megens- Janssens, zorg 
coördinator. Een actueel overzicht van de medewerkers is opgenomen in de schoolgids. 
Het onderwijsgevende team bestaat uit 4 vrouwen en 1 man. Vier leden van het team zijn belast met 
groepsverantwoordelijkheden. Een lid van het team is zorg coördinator, belast met het bewaken van 
de zorgstructuur en werkzaam als coach van de stamgroepleiders. Zij heeft hiervoor een opleiding 
gevolgd. Alle onderwijsgevenden zijn gediplomeerd. Het onderwijsondersteunend personeel bestaat 
uit drie personen, een onderwijsassistente, een administratief medewerkster en een conciërge. De 
leeftijdsopbouw van het team ziet er als volgt uit: 
 

Per augustus 2022 MT Op OOP 

Ouder dan 50 jaar 1 2 3 

Tussen 40 en 50 jaar 1 1  

Tussen 30 en 40 jaar  1  

Tussen 20 en 30 jaar    

Jonger dan 20 jaar    

Totaal 2 4 3 
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Kenmerken leerlingen 
De leerlingen van De Wegwijzer zijn afkomstig uit geheel Grave, met een accent op de wijk ”Mars” 
waar de school gestaan heeft. De overgrote meerderheid van de ouders en kinderen zijn afkomstig 
uit Nederland. Omdat in Grave een AZC (centrum voor asiel zoekers) staat is het mogelijk dat 
kinderen met een andere nationaliteit de school bezoeken. Ook stromen kinderen in op onze school 
bij verhuizing of omdat het kind op een andere school niet meer verder kan. Kinderen hebben een 
verschillende geloofsachtergrond. Protestants- Christelijk, katholiek, moslim en mensen met een 
neutrale achtergrond vormen de geloofsachtergronden. We hebben kinderen met een 
leerarrangement en kinderen die in de plusklas uitgedaagd worden. 
 
Kenmerken ouders en omgeving 
Het opleidingsniveau van de ouders loopt uiteen van alleen basisschool tot beide ouders universitair 
geschoold. Het schoolgewicht verschuift naar een hoger gewicht omdat we minder hoog opgeleide 
ouders  en meer gezinnen met een niet westerse achtergrond in onze school hebben. We hebben 
eenoudergezinnen. De Wegwijzer ligt aan de rand van de wijk, vrij centraal in Grave. Een aantal 
kinderen maakt gebruik van kinderopvang. 
 

Schoolweging 
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. 
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De horizontale as geeft de schoolweging weer en de verticale as het aantal scholen met deze 
schoolweging. 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. De 
frequentieverdeling is redelijk normaal verdeeld. Er zijn relatief weinig scholen met een lage 
schoolweging en relatief weinig scholen met een hoge schoolweging. De meeste scholen hebben een 
schoolweging rond het gemiddelde, dat iets onder 30 ligt. De Wegwijzer heeft een schoolgewicht van 
31.4. Dit betekent dat we hier in ons onderwijs rekening mee moeten houden. 

 
Huisvesting 
De Wegwijzer is gevestigd in de campus Grave West. De Wegwijzer is de laatste jaren gegroeid naar 
het Jenaplanconcept. In de campus bevindt zich dus een Jenaplanschool en een daltonschool. Met 
zijn bijzondere identiteit en nieuwe visie is de Wegwijzer een school waar ouders voor kunnen 
kiezen. Dichterbij en meer zichtbaar voor nieuwe ouders. De ruimte , m.n. het leerplein, de 
bibliotheek en de aula komen tegemoet aan onze visie waar kinderen van en met elkaar kunnen 
leren. Het leerplein tussen midden- en bovenbouw is de werkplek waar men elkaar kan ontmoeten 
en waar men samen werkt. 
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2  Onderwijskundig beleid 
 

2.1  Onderwijskundig beleid vanuit de Koers Wereldonderwijs! 
 
Optimusscholen zorgen ervoor dat leerlingen een breed fundament krijgen waarop ze verder kunnen 
bouwen in het vervolgonderwijs. In het onderwijs komen de drie doeldomeinen Kwalificatie, 
Persoonsvorming en Socialisatie (G. Biesta) geïntegreerd en zichtbaar aan bod. Scholen zorgen 
ervoor dat ze voldoende opbrengsten halen op de kerndoelen en dat meer dan 95% van de 
leerlingen het referentieniveau 1F op de kernvakken bereikt. Wanneer scholen moeite hebben om de 
opbrengsten te realiseren vindt een nadere analyse plaats en wordt vanuit het bestuur gerichte 
ondersteuning aangereikt. 
 
Optimusscholen zijn erop gericht dat ieder kind leert, dat ieder kind voldoende vaardigheidsgroei laat 
zien. Wanneer de grenzen van ontwikkeling in beeld komen kan de school extra ondersteuning 
realiseren. In het schoolondersteuningsprofiel staat beschreven welke mogelijkheden de school, 
Optimus en het samenwerkingsverband kunnen bieden. Het schoolondersteuningsprofiel wordt een 
keer per vier jaar geactualiseerd en door het bestuur vastgesteld. 
 
Optimus ondersteunt de scholen op verschillende manieren om het onderwijs zo goed mogelijk op 
leerlingen af  te stemmen, bijvoorbeeld door consultatieve besprekingen en coaching op de 
werkplek, maar ook door de mogelijkheid om onderzoek uit te voeren. 
Vanuit de samenwerkingsverbanden kan de school op maat arrangementen aanvragen. 
 
Optimusscholen kunnen voor specifieke doelgroepen een beroep doen op algemene voorzieningen, 
zoals taalklassen in het kader van taalachterstanden, peergroepen in het kader van onderwijs aan 
hoogbegaafden en Leonardogroepen voor hoogbegaafde leerlingen die dagonderwijs nodig hebben. 
 
Optimusscholen maken zich sterk voor een doorgaande lijn in de ontwikkeling van leerlingen van 0-
14 jaar. Met ketenpartners zoeken zij naar de mogelijkheden om de doorgaande lijn in ontwikkeling 
zo goed mogelijk te realiseren door processen en inhouden af te stemmen op elkaar. 
  
Optimusscholen zijn toekomstgericht en maken gebruik van de mogelijkheden van ICT in het 
onderwijs. De infrastructuur is up to date, de software to the point, de professionaliteit van de 
leraren is actueel. 
 

2.2 Onderwijskundig beleid vanuit de visie van de school 
 

Kinderen zijn uniek 
Samen met ouders en omgeving leveren we een essentiële bijdrage aan opvoeding, zorg en 
ontwikkeling van kinderen tot zelfstandig functionerende personen die zelfredzaam zijn, plezier 
beleven en een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij. We bieden kansen waarbij kinderen 
komen tot zelfontplooiing en talent-ontwikkeling. De omgeving die we creëren daagt kinderen 
daartoe uit.  
 
Kinderen komen tot ontwikkeling wanneer ze veiligheid en welbevinden ervaren. We werken aan 
normen en waarden zodat iedereen op onze school met respect behandeld wordt.  
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We leren kinderen opkomen voor zichzelf en samenwerken met de ander. In deze samenwerking ligt 
de uitdaging om, in alle eerlijkheid en openheid, in gesprek te gaan met elkaar en van elkaars kennis 
en denkbeelden te leren. Anders zijn mag en sociaal emotionele groei en zelfvertrouwen zijn 
opbrengsten die we nastreven. In onze school dragen we daarvoor met kinderen, ouders en 
stamgroepleiders, gezamenlijk de verantwoordelijkheid. Vanuit de ontstane veiligheid ontstaat 
betrokkenheid, waardering en plezier in spelen, leren en leven. 
Wanneer we met plezier spelen, leren en leven komen we tot de best mogelijke resultaten.  
We richten daarvoor een rijke schoolomgeving in waar alle betrokkenen van de Wegwijzer kansen 
krijgen zich te ontwikkelen, te verwonderen en komen tot leren. Kinderen worden begeleid naar wie 
ze in aanleg zijn. Daardoor worden kinderen gezien en komen ál hun talenten positief tot uiting. Dat 
betekent ook dat we aansluiten bij de belevingswereld en leerstijl van het kind. We hechten waarde 
aan samen leren en reflectie.  
We oefenen in het geven en ontvangen van feedback en stimuleren hiermee de ontwikkeling van een 
kritische houding. We streven eveneens hoge opbrengsten na op het gebied van kennis en 
vaardigheden zoals die zijn vastgelegd in de referentiekaders. We verliezen verschillen tussen 
kinderen niet uit het oog en differentiëren in ons aanbod en geven extra ondersteuning.  
Passend onderwijs betekent op de Wegwijzer aansluiten bij het kind en uitdagen tot het best 
mogelijke met behoud van de eigenheid van het kind. We bieden op deze manier alle kinderen 
kansen op een toekomst in een snel veranderende maatschappij.  
We hebben de taak om kinderen voor te bereiden op deelname aan de maatschappij. De Wegwijzer 
wil van betekenis zijn in deze maatschappij..  
Daarnaast kijken we toekomstgericht. Echter, wat brengt ons de 21e eeuw? We willen kinderen een 
brede basis meegeven. Wetenschap en techniek neemt op onze school een centrale plek in. We leren 
kinderen samenwerken en een onderzoekende houding aan te nemen. Daarnaast vinden we 
culturele vorming van belang waarbij kinderen leren uiting te geven aan waarden, gevoelens en 
kennis. 
Ouders, andere scholen in onze omgeving, bedrijven en verenigingen worden actief betrokken in het 
versterken en verrijken van ons aanbod. We maken gebruik van multimedia en een moderne 
infrastructuur. Zo staan we in contact met de wereld om ons heen en sluiten we onze ogen en oren 
niet voor maatschappelijke kwesties.  
Op onze school wordt samen gesproken, gespeeld, gewerkt, geleefd en de school vormt een 
realistische afspiegeling van het leven in het algemeen. We kijken naar kansen en mogelijkheden. 
Daarbij hebben we elkaar nodig om kennis te delen, elkaar te prikkelen, te enthousiasmeren, hulp te 
bieden en feedback te geven. Uitgaande van de unieke eigenheid van elk persoon, mag je je op onze 
basisschool ontwikkelen tot wie je bent en wat je wil bereiken. 
Samen op Weg om Wijzer te worden! 
  

Onze kernwaarden zijn 
1. Dynamisch 
2. Op weg gaan 
3. Groot en klein 
4. Welbevinden 
5. Samenwerken 
 

Ouderbetrokkenheid 
We betrekken ouders graag bij het onderwijsproces van hun kind en gaan de dialoog aan over 
opvattingen en verwachtingen over ons onderwijs; wij zijn transparant naar ouders over wat wij van 
hen verwachten en over wat zij van ons kunnen verwachten. 
De ambitie om ons te ontwikkelen in gesprekken met ouder en kind zal centraal staan de komende 
vier jaar. 
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Grensverleggend leren 
We bereiden leerlingen op onze school voor op vaardigheden die ze nodig hebben in de 21e eeuw. 
We werken thematisch om leerlingen betekenisvolle verbanden te leren zien en te laten leggen. Het 
wegwijzer instructiemodel is bij de stamgroepleiders leidend bij de instructies. Ook het coöperatief 
leren (gestructureerde werkvormen om kinderen te leren samenwerken) maakt deel uit van deze 
ontwikkeling. 
 

Ambitieus 
We hebben de ambitie een goede leef- en werkgemeenschap te zijn waarbij we recht doen aan ieder 
mens in de organisatie. De lat ligt hoog. Want we hebben hoge verwachtingen van elkaar en van de 
betrokkenheid en participatie van ouders. Ook hebben we veel vertrouwen in de groeikracht van 
leerlingen. We willen kinderen stimuleren in hun verantwoordelijkheid. 
 

Basiskwaliteit 
 

Het aanbod van de school 
We hebben bij de inrichting van onze cursussen, lezen, taal, spelling, rekenen en schrijven, moderne 
methoden gekozen die passen bij onze visie en bij de eisen die gesteld worden aan de te beheersen 
vaardigheden. 
 
Hieronder staat een overzicht van onze methoden wanneer ze vervangen zijn en wanneer ze 
vervangen moeten worden. 
 

Vak Methodenaam Aanschaf  Vervangen 
Taal Staal 2018 2026 
Lezen Lijn3 2021 2029 
Voortgezet technisch 
Lezen 

Karakter 2021 2029 
Begrijpend Lezen Nieuwsbegrip XL   
Spelling Staal 2018 2026 
Schrijven Klinkers 2021 2029 
Rekenen Wereld in Getallen 4 2016 2023 
Engels Take it easy 2020 2028 
Wereldoriëntatie Curriculum. nu   
Studievaardigheden Blits 2017 2025 

 
Op deze manier hebben we inzicht en overzicht op de kwalificatie van ons onderwijs. 
Om te kijken naar de persoonlijke ontwikkeling van onze kinderen maken we gebruik van de 
essenties van het Jenaplanonderwijs. In gesprekken worden deze essenties met de kinderen 
besproken en worden doelen gesteld aan de persoonlijk vorming van deze essenties. In onze 
communicatie met kind en ouders worden deze besproken. Zo komen we tegemoet aan de 
persoonsvorming van ons onderwijs. 
 
Ons onderwijs is gericht op het leren kennen van de wereld. Wereldoriëntatie is het hart van ons 
onderwijs. De doelen die wij stellen komen in een meerjarige cyclus allemaal aan bod. In ons 
thematisch onderwijs komen techniek, culturele vorming, burgerschapszin als van nature voor. Wij 
hebben in ons ritmisch weekplan dan ook wereldoriëntatie een prominente plek gegeven op twee 
middagen. Op deze manier bieden wij een compleet aanbod voor de socialisatie van het kind. 
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De essenties en doelen van ons Jenaplanonderwijs 
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Zicht op de ontwikkeling van leerlingen 
Ieder kind is aan onze zorg toevertrouwd, dus ieder kind geven wij zorg. Dit betekent dat wij vanuit 
de relatie met het kind middels het gesprek gaan kijken naar zijn/haar ontwikkeling. Van hieruit 
maken wij gebruik van onze methode gebonden toetsen en ons LOVS volgsysteem. Aan de hand van 
de uitkomsten wordt het gesprek aangegaan om tot planmatig handelen over te gaan. Het blokplan 
en het werken vanuit leerlijnen is in ontwikkeling. Onze zorg coördinator bewaakt samen met de 
stamgroepleiders dit proces. 
Specifieke zorg rondom NT2 onderwijs wordt met SWV Stromenland op school ingericht ook in een 
goede overdracht vanuit de schakelklas in Velp. Het huidige gesprek vanuit onze zorg wordt ingezet 
om aan te sluiten bij de ontwikkelingsbehoefte van de NT2 leerling. Het is een van onze ambities om 
dit specifiek in ons zorgbeleid op te nemen. Ook de zorg voor het hoogbegaafde kind wordt vanuit 
stromenland opgepakt en in samenspraak vormgegeven. In onze ambities zullen we dit beschrijven. 
  

Resultaten 
Wij meten onze opbrengsten in de methode gebonden toetsen en in onze methode onafhankelijke 
toetsen. Hieronder zijn de eindopbrengsten van ons onderwijs opgenomen. 
Wij nemen sinds schooljaar 2019-2020 de onafhankelijke eindtoets IEP af. 
 

IEP 
eindtoets 

   
Schooljaar  Landelijk gemiddelde De Wegwijzer 
2021-2022  80,0 81,4 
2020-2021  79,7 85,4 
2019-2020  Geen eindtoets i.v.m. Corona  
    
Cito 
eindtoets 

   
Schooljaar Scholengroe

p 
Onder- en bovengrens Ruwe score De Wegwijzer 

2018-2019  533,1 - 537,1 537.7 
2017-2018 14 533,1 – 537,1 533,3 

 
Wij leggen verantwoording af aan ons college van bestuur en aan de kinderen en hun ouders. In onze 
ambities beschrijven wij hoe we ouder/kind-gesprekken vorm gaan geven. 
Wij hebben een terugkoppeling gekregen van de uitstroom van onze leerlingen.  
 

Sociale en maatschappelijke competenties 
Al eerder verwezen wij naar de essenties van het Jenaplanonderwijs. In deze essenties wordt 
beschreven wat wij onder de aandacht van kind, ouder en stamgroepleider brengen. 
 

Eigen Ambities 

• Taal/lezen 

• Jenaplan zichtbaarder maken middels de essenties 

• Ontwikkelen van blokplannen en leerlijnen 

• Bouwen aan de stamgroep 

• NT 2 beleid in zorgbeleid opnemen 

• Hoogbegaafdheidsbeleid ontwikkelen 
 

• Taal/lezen 
Bij dit ontwikkelingsgebied onderscheiden we: mondelinge taalvaardigheid, schrijfvaardigheid 
(spellen en stellen), leesvaardigheid en taalbeschouwing. Taal vindt de hele dag door plaats. Het past 
bij onze visie op onderwijs dat taal een belangrijke plaats krijgt in ons handelen gedurende de dag in 
de stamgroep. Hierbij gaan we uit van het belang van een brede taalontwikkeling.  
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Wij willen ons als team scholen in het beter af te kunnen stemmen op de onderwijsbehoeften van de 
kinderen. Goed leesonderwijs is volop in ontwikkeling. Wij gaan op zoek naar een goede invulling van 
begrijpend lezen binnen onze wereldoriëntatie. 
 

• Jenaplan zichtbaarder maken en maken middels de essenties 
Kwaliteit van onderwijs' omvat meer dan het effectief en efficiënt aanleren van kennis en 
vaardigheden. Ook de 'pedagogische kwaliteit' is belangrijk: de vorming van kinderen tot zelfstandige 
en zelfverantwoordelijke personen. Beide aspecten staan niet los van elkaar maar moeten in 
samenhang vorm krijgen. Daarbij staat de pedagogische relatie voorop. 
We willen de betrokkenheid van kinderen vergroten door: 
-eigen initiatieven van kinderen te stimuleren. 
-hun eigen ervaringen als uitgangspunt van gesprek te nemen. 
-te zorgen voor een 'rijke' onderwijsomgeving, die uitdaagt tot leren met hoofd, hart en handen. 
-inzet van essenties t.a.v. de brede ontwikkeling 
We willen dit zichtbaar maken in een doorlopend stamgroep overschrijdend beschrijvend portfolio. 
We willen dit tijdens open dagen, ouderavonden aan de mensen uit Grave en omgeving laten zien. 
 

• Ontwikkelen van blokplannen en leerlijnen 
Mede op basis van de analyse van een extern deskundige hebben wij het ontwikkelen van 
blokplannen vanuit leerlijnen centraal gesteld. Op deze manier willen wij goed aansluiten bij de 
ontwikkelingen van een kind en zodoende structureel onze opbrengsten op een hoog niveau houden. 
Bij dit traject hoort ook opbrengsten zichtbaar maken is in ontwikkeling. 
 

• Bouwen aan de stamgroep 
Het pedagogisch klimaat heeft blijvende aandacht nodig. Met hulp van de groepsvergadering hebben 
kinderen de mogelijkheden om schoolse zaken te bespreken en ook wereldzaken. 
 

• NT2 onderwijs opnemen in ons zorgbeleid 
Wij hebben veel kinderen uit andere landen op onze school. Door het azc  in onze stad hebben wij 
kinderen uit verschillende landen op onze school. We willen een goed zorgbeleid ontwikkelen.  
  

2.3 Pedagogisch-didactisch klimaat en het schoolklimaat vanuit 
Optimus Wereldscholen  
 
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. 
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Optimus heeft ook een integriteitsbeleid opgesteld. 
1. Leerlingen zijn creatief, oplossingsgericht en verruimen hun blikveld. Er is aandacht voor 

cultuureducatie, natuur en beweging, W&T. 
2. Leerlingen zijn informatievaardig en mediawijs 
 

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

De missie van de school 
Wij bieden onze kinderen een veilige inspirerende leer-werkomgeving waarin het kind wordt 
uitgedaagd om hun eigen mogelijkheden en grenzen te ontdekken en hun talenten te ontplooien. 
Daarvoor is een veilige omgeving in de school en in de stamgroep voorwaardelijk. 
 

De visie van de school 
Vanuit onze Jenaplanvisie kunnen en willen we ons niet isoleren van de ontwikkelingen in de 
samenleving. Binnen de twintig basisprincipes staat beschreven wat wij als Jenaplanscholen 
onderschrijven. We willen kinderen vooral leren leven! Middels de kernkwaliteiten kijken we of we 
de kwaliteit kunnen bieden die de NJPV van ons vraagt. 
 
De kernkwaliteiten richten zich op: 
1. De relatie van het kind met zichzelf. 
2. De relatie van het kind met de ander. 
3. De relatie van het kind met de wereld. 
 
Het kunnen samenleven is het uiteindelijke doel van opvoeding en onderwijs. Dat betekent dat 
kinderen zich volledig en harmonisch moeten kunnen ontwikkelen, niet alleen als individu maar ook 
als volwaardig deelnemer. Deze basishouding moet vooral te herkennen zijn in ons dagelijks 
handelen in de groep: Vertrekpunt is dat kinderen leren verantwoording te dragen door 
verantwoordelijkheid te krijgen, te nemen en te geven. Verantwoordelijkheid voor regels, orde en 
overzichtelijkheid leren nemen en delen is het gevolg hiervan. 
 
Het pedagogisch didactisch klimaat van onze school is te zien in: 
 

• De stamgroep. In de stamgroep zitten kinderen met verschillende leeftijden samen. Wij gaan uit van 
drie leeftijden. Het meester gezel leren vinden wij heel belangrijk. Je bent afwisselend een keer de 
jongste een keer de middelste en een keer de oudste. Het werken in de stamgroep voldoet aan de 
basisprincipes waarin je het kind vraagt mee de stamgroep in te richten. De gesprekken die je met de 
kinderen voert zie je terug in kringen. Ook afspraken hoe je met elkaar werkt in de stamgroep, waar 
je verantwoordelijk voor bent zijn de basis voor het pedagogisch klimaat. In de stamgroep werk je 
met elkaar. Je krijgt je instructies in de kringen en je verwerkt de opdrachten in de blokperiodes. De 
instructies worden geleid door de stamgroepleider. De stamgroepleider gebruikt hiervoor het 
wegwijzerinstructiemodel. De stamgroepleider zorgt voor een strak klassenmanagement waardoor 
het voor de leerlingen duidelijk is waar instructietijd, bloktijd is. 
Ook leidt de stamgroepleider de ruimte waarin gewerkt wordt. 
Kinderen worden in dit alles verantwoordelijk gemaakt voor de inrichting van de stamgroep en 
krijgen zo verantwoordelijkheid over de keuzes.  
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• De basisactiviteiten geven de ruimte waar gericht gewerkt wordt aan het ritmisch weekplan. 
Gesprek. We zien in onze stamgroepen de kring als middel om met het kind in gesprek te gaan. De 
kring voor de stamgroep. De instructiekringen voor de jaargroepen, de kleine kringen voor extra 
instructie. Spel wordt ingezet vanuit onze visie. We zien dit terug in het spel in onze onderbouw in 
hoeken, aula en buiten. Werk bevat de instructiemomenten. We gebruiken hier voor het 
wegwijzerinstructiemodel. Dit instructiemodel wordt geoefend en gebruikt bij de instructies in 
kleine kringen. Het blokuur kenmerkt zich door de tijd en ruimte om planmatig te werken aan de 
weekplanning. De weekplanning is richtinggevend voor het blokuur. Met de weekplanning in de 
hand verwerkt het kind zijn taken alleen of met een ander in de stamgroep of op het leerplein op 
het leerplein. De leerling legt hierover verantwoording af aan de stamgroepleider en aan de 
stamgroep. Vieren in de stamgroep kan op veel momenten in de dag, vieren waar je trots op bent 
voor en met elkaar. 

 

• Wereldoriëntatie vindt plaats op twee middagen en daar waar nodig op andere tijden. Het 
ontdekken van de wereld wordt in samenhang besproken en onderzocht. Dit kan in de stamgroep 
of daarbuiten of buiten de school. Soms komt de wereld naar binnen middels een presentatie of 
gastdocent. Op andere momenten gaan we op excursie om de wereld beter te bekijken. Wij 
hebben wereldoriëntatie verdeeld in thema’s. Techniek, kunst en cultuur komt in elk thema in de 
samenhang terug. Met behulp van de fiets van Janssen (JAS) of “vraag het de kinderen”(t Kan) 
wordt een thema ingericht en komt het doel onder de aandacht van de kinderen. Datgene wat de 
kinderen verwonderd heeft, wat ze nooit meer zullen vergeten wordt in vieringen aan elkaar 
getoond en verteld. 

 

• Onderwijs met hoofd hart en handen 
Wij willen een school zijn waar wij elkaar leren hoe je met elkaar leeft. Dit betekent dat je elkaar 
ook leert hoe je je moet gedragen. Je mag hier duidelijke verwachtingen hebben en elkaar 
aanspreken indien nodig. Volwassenen zijn hierin modelend en iedereen neemt hierin zijn/ haar 
verantwoordelijkheid. Afspraken die wij maken met de kinderen in de stamgroep en de school zijn 
hierbij ondersteunend. 

 

• Het gesprek is hierbij uitermate geschikt en zijn de essenties richting gevend. 
 

Veiligheidsbeleid 
Als school brengen wij de sociale veiligheid in beeld. 
Jaarlijks wordt de beleving van veiligheid gemonitord. 
Vragenlijsten worden jaarlijks door ouders , stamgroepleiders en kinderen ingevuld. 
Wij hebben een vertrouwenspersoon en  bhv-ers. 
T.a.v. het gebouw en omgeving hebben we middels een ri&e een plan van aanpak laten maken 
 

Eigen Ambities 
We kiezen  een nieuw meetinstrument om de veiligheid te monitoren  
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Personeelsbeleid 
 

3.1 Personeelsbeleid vanuit het koersplan Optimus 
Wereldonderwijs!  
 
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. 
 

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). 
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3.3  Personeelsbeleid vanuit de school 
 
Wij zien het team ook als een stamgroep. 
Personeelsleden zijn uniek en zo wordt iedereen op zijn / haar manier aangesproken. We verwachten 
dat de teamleden dit als uitgangspunt  hebben bij het samenwerken. We hebben hoge 
verwachtingen en gaan uit van het principe dat iedereen blijft leren en openstaat voor de eigen 
ontwikkeling. En kritische houding wordt gewaardeerd. 
Iedereen heeft buitenschoolse taken die bij hem/haar past. 
 
Naast goed opgeleide professionals willen we ook dat iedereen kennis heeft van het 
Jenaplanconcept. Mensen die bij ons werken moeten de twee jarige opleiding tot stamgroepleider 
volgen. Stamgroepleiders houden de ontwikkelingen binnen het Jenaplanonderwijs bij. 
 

Pedagogische en didactische norm 
We werken vanuit het Jenaplangedachtegoed waarbij de basisprincipes en kernkwaliteiten richting 
geven aan ons handelen. Bij de instructies gebruiken we het Wegwijzerinstructiemodel. 
 

Opleiden in de school 
De school biedt ieder jaar studenten van de Pabo uit Nijmegen en Helmond en studenten van het 
ROC (Regionaal Opleidings Centrum) uit Boxmeer, Venray en Veghel de gelegenheid om stage te 
lopen. Een bijzondere vorm van stagelopen is het LIO-schap (Leraar In Opleiding). Een LIO-student zit 
in het laatste jaar van zijn/haar opleiding. De LIO-student loopt langere tijd stage en het is de 
bedoeling dat deze student, na een inwerkperiode, zo zelfstandig mogelijk als groepsleerkracht aan 
de slag gaat.  
 

Evenredige vertegenwoordiging in de schoolleiding 
Per 1 januari 2017 was de verhouding man/vrouw bij directeuren 40% man en 60% vrouw. Optimus 
kent per 1 januari 2019 een verdeling van 25% man en 75% vrouw. 
 

Leren stimuleren 
 
Optimus stimuleert scholen om zich te ontwikkelen tot lerende organisaties. In een lerende 
organisatie zijn medewerkers betrokken, energiek en kunnen kritisch reflecteren op hun eigen 
lespraktijk. Ze zijn in staat om hun lespraktijk te onderzoeken en te verbeteren. Binnen Optimus 
wordt het ontwikkelen van een lerende houding en het stimuleren van onderzoek op verschillende 
manieren ondersteund, zoals het leren van en met elkaar in netwerken, professionele 
leergemeenschappen (PLG’s), in onderzoek met kennisinstellingen, door professionaliseringsaanbod 
in de Optimus (E-)Academie etcetera. 
Het pedagogisch en didactisch handelen van de leraren wordt verdiept door vormen als lesson study, 
beeldbegeleiding en trainingen op specifieke onderwerpen. Ook worden leeractiviteiten ingezet om 
het informeel leren te stimuleren door bijvoorbeeld intervisie en collegiale consultaties. 
Voor leerkrachten is het mogelijk om een masteropleiding te volgen. Ook specifieke opleidingen 
zoals bijvoorbeeld een Jenaplanopleiding wordt door Optimus gefaciliteerd. In 2019 is het sociaal 
intranet “Woow” gelanceerd. Een interactief leerplein voor alle medewerkers van Optimus, waarbij 
de doelen gericht op kennisontwikkeling en kennisdeling gerealiseerd kunnen worden. 
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Van start- via basis- naar vakbekwaam 
Optimus investeert in nieuwe leerkrachten door intensieve samenwerking met de PABO in het 
Opleiden in de school (er zijn per augustus 2019 tien opleidingsscholen binnen Optimus). Daarnaast 
is er voor startende leerkrachten een eigen traject (‘Een Vliegende start’) dat zorgt voor een 
begeleiding op maat van start- via basis- naar vakbekwaam. 
 

Onderwijskundig en persoonlijk leiderschap 
Bevlogen schoolleiders maken het verschil. Uit onderzoek blijkt dat schoolleiders grote invloed 
hebben op de kwaliteit van de brede opbrengsten. Optimus investeert in het persoonlijk en 
onderwijskundig leiderschap van de schoolleiders door gerichte professionalisering in te zetten. Het 
professionaliseren van schoolleiders kent verschillende vormen: als collectief met elkaar, in kleine 
supervisiegroepen, in projectgroepen, PLG’s en individueel.  
 

Talent ontwikkelen 
Optimus kijkt hoe de beschikbare kennis en vaardigheden beter en productiever ingezet kunnen 
worden. Als de taken aansluiten bij de sterke punten van medewerkers dan zullen niet alleen het 
werkplezier en de duurzame inzetbaarheid toenemen maar ook de prestaties. Dit betekent dat 
Optimus meer inzicht krijgt in welke talenten er al zijn en welke functies en talenten voor de 
organisatie cruciaal zijn op de langere termijn. 
 
Ontwikkelgesprekken voor medewerkers van Optimus 
Medewerkers krijgen jaarlijks een ontwikkelgesprek met 
hun leidinggevende. Het huis van werkvermogen is de 
vorm waarvoor gekozen is om de medewerker inzicht te 
geven in diens ontwikkeling en wat voor hem/haar van 
belang is. De ladder geeft het ontwikkeltraject weer waar 
vanuit facilitering, men uiteindelijk zijn gestelde doel 
bereikt. Voor ons komt daar nog een dialoog met de 
medewerker bij, naar aanleiding van de essenties van het 
Jenaplan. Deze doorgaande lijn op school met kinderen 
zet zich voort bij de stamgroepleiders. Allerbelangrijkste 
doel is het wel bevinden van de stamgroepleider. Dit 
wordt met de leidinggevende besproken. 
 
Basisprincipe 20: In een school worden veranderingen en 
verbetering gezien als een nooit eindigend proces. Dit 
proces wordt gestuurd door een consequente uitwisseling 
tussen doen en denken. 
  
Het Huis van Werkvermogen zal een belangrijk onderdeel 
worden van de nieuwe opzet. In het huis staan alle factoren die medebepalend zijn voor iemands 
werkvermogen, duurzame inzetbaarheid. De uitdaging ligt in het vinden van een balans tussen de 
persoonlijke bronnen (de onderste drie verdiepingen) en het werk (de bovenste verdieping). 
 
Met een goede balans is er sprake van een goed werkvermogen waar werknemer en werkgever 
beiden verantwoordelijk voor zijn. 
 
De stamgroepleider is primair verantwoordelijk voor de stamgroep en elke leerling daarin, zodat 
kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. De bekwaamheid van de stamgroepleider en het team 
bepaalt de kwaliteit van het onderwijs op Jenaplanschool de Wegwijzer. (het gaat om competenties 
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van stamgroepleiders en het team) De stamgroepleider moet in staat zijn de feedbackinformatie 
vanuit het leerproces met zich mee te nemen. 
Toetsen worden gebruikt in context. 
In het kader van ons zorgbeleid voert de zorg-coördinator gesprekken met de stamgroepleiders. 
Belangrijke ontwikkelpunten worden meegenomen in het ontwikkelgesprek. Zowel interne 
begeleider als leidinggevende maken video opnames die ondersteunend zijn in het gesprek. 
 
Ook observaties die voortkomen uit schoolontwikkelingen zoals observaties bij het gebruik van het 
Wegwijzerinstructiemodel leveren informatie op voor persoonlijke ontwikkeling. Ook deze 
informatie wordt meegenomen in het ontwikkelgesprek. 
 

Basiskwaliteit 
 
Wij gaan jaarlijks de Jenaplanconferentie bezoeken en stamgroepleiders die geen opleiding hebben 
gevolgd wordt gevraagd een opleiding tot stamgroepleider te volgen. Verder worden op basis van 
het ontwikkelgesprek opleidingen gevolgd. 
Wij zijn altijd op zoek naar stamgroepleiders, vervangers die de visie van onze school onderschrijven. 
Hierdoor zijn wij vaak gegarandeerd van een positieve start op onze school. In overleg met ons 
bestuur mogen wij hier uitzonderlijk in zijn. 
 

Eigen ambities 
 
Stamgroepleiders krijgen ieder jaar een ontwikkelgesprek op basis van het huis van werkvermogen 
en krijgen een ontwikkelgesprek vanuit de essenties van het Jenaplanonderwijs. 
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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. 
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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. 
 

We ervaren een dialoogcultuur waarin we vanuit vertrouwen verbeteren 
Er is bij Optimus een kwaliteitscultuur die zich kenmerkt door de focus op het primaire proces, de 
professionele houding van de leraren en directeuren, het inzicht van het CvB op de kwaliteit van de 
scholen, de gerichtheid op verbetering onder andere door kennisontwikkeling en kennisverdieping. 
Binnen de organisatie is er veel aandacht voor scholing en onderzoek. Optimus is een organisatie die 
de leraar en het kind, leren en onderwijzen, centraal stelt. De mens creëert kwaliteit, een systeem 
doet dat niet. Een systeem kan wel voortdurende reflectie, kwaliteitsbewustzijn, feedback en 
ontwikkeling ondersteunen. 
 

4.2 Kwaliteitszorg vanuit de school 
 

 
Basiskwaliteit 
De kwaliteitszorg binnen onze school richt zich op onze ambitieontwikkeling.  Vanuit onze 
ambitiekaarten wordt een jaarplanning geschreven en opbrengsten hieruit voortvloeiend worden 
geborgd in een kwaliteitskaart.  
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Verantwoording en dialoog 
Wij leggen als school verantwoording af aan onze kinderen en onze ouders middels gesprekken. 
Uitkomsten van audits, CvB bezoeken, inspectiebezoeken worden gedeeld met MR en ouders. 
 

Kwaliteitscultuur 
Voor aanvang van het schooljaar worden de plannen, doelen duidelijk gemaakt in een inspirerende 
teambijeenkomst. Gedurende het schooljaar worden er in een gesprekkencyclus van directie en zorg- 
coördinator terugkoppelingen gegeven van de persoonlijk geleverde kwaliteit en worden de doelen 
besproken. In studiedagen worden belangrijke schoolontwikkelingen uitgevoerd en bewaakt. 
Via oudertevredenheidsonderzoeken ( 1x per twee jaar) wordt een beeld gekregen wat ouders van 
ons onderwijs vinden. Deze gegevens worden meegenomen in onze schoolontwikkeling 
 
In de Jenaplanvereniging is afgesproken dat in de kleine regio de scholen elkaar collegiaal 
consulteren. Wij zitten in deze regio met Jenaplanschool de Peppels/Canadas Boxmeer, de Keg 
Venray, Elckerlyc Gennep, en Metameer school voor voortgezet onderwijs in Boxmeer. In de nieuwe 
plancyclus bezoeken we elkaar weer in onze scholen. Als instrument gebruiken wij de indicatoren van 
de kernkwaliteiten. Deze kijkwijzer is ontwikkeld door het Jas ( Jenaplan ondersteuningsbureau ). 
Wij streven ernaar om jaarlijks middels de Jenaplanconferentie ons concept op te frissen. Nieuwe 
stamgroepleiders gaan starten met de opleiding tot stamgroepleider. 
 

Ambitie 
We zorgen dat we voldoen aan de kwaliteit die het onderwijs en de jenaplanvereniging van ons 
vraagt. We verwachten  een voldoende tot goede beoordeling bij een audit- of een inspectiebezoek. 
Alle ontwikkelingen lopen vanuit het schoolplan naar het jaarplan vanuit een ambitiekaart naar een 
kwaliteitskaart. 
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5 Algemene informatie 
 

Omgaan met sponsorgelden 
Optimus volgt het landelijk convenant “Scholen voor primair en voortgezet onderwijs sponsoring” 
dat in 2019 is verlengd tot eind 2019. Na evaluatie zal dit convenant waarschijnlijk in 2020 vernieuwd 
worden. 
In dit landelijk convenant hebben 11 partijen, waaronder de Nederlandse staat, de 
besturenorganisaties po en vo en de werknemer- en werkgeversorganisaties vastgelegd binnen 
welke kaders sponsoring van scholen kan plaatsvinden. 
De meeste belangrijke punten uit het convenant betreffen: 

• Sponsoring in het onderwijs moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige 
taak en doelstelling van de school. Er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke of 
lichamelijke gesteldheid en ontwikkeling van leerlingen. Sponsoring moet in overeenstemming 
zijn met de goede smaak en het fatsoen. De sponsor mag geen voordeel trekken uit onkunde of 
goedgelovigheid van leerlingen. 

• Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de 
onafhankelijkheid van het onderwijs, de scholen en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen. 

• Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud beïnvloeden, dan wel in strijd zijn met het 
onderwijsaanbod en de door de school en het schoolbestuur aan het onderwijs gestelde 
kwalitatieve eisen. 

• De continuïteit van het onderwijs mag niet in gevaar komen doordat op enig moment 
sponsormiddelen wegvallen. 

 
De (gehele) medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht wanneer de school een 
sponsorovereenkomst wil aangaan. 
 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 
De AVG is op Optimus niveau opgepakt door de privacy-taskforce. Namens zeven schoolbesturen 
zorgen zij voor nodige informatie en afspraken die de besturen in de eigen organisatie verder 
implementeren en borgen. 
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6 De ambities op een rij 
 

Jenaplanontwikkeling 
 

 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 

Vieringen afstemmen X    

Gesprek / kringen   X  

Het werk / het blokuur X X   

Spel  X  X 

Professionalisering X    

Essenties X X X  

 

Onderwijsinhoudelijk 
 

 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 

Taal X    

Lezen X    

Blokplannen X X   

Rekenen X X   

Portfolio  X X X 

Herijken pestprotocol X    

Pedagogisch klimaat X   X 

Professionalisering  X X  

Hoogbegaafdheid X    

 

Personeelsbeleid 
 

 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 

Ontwikkelgesprekken in relatie tot de 
essenties 

X X   

Professionalisering 

• ICT 

• Di 

X    

 
   

Kwaliteit en verantwoording 
 

 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 

Sharepoint X    

WMKPO X    
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Instemming schoolplan 2022-2026 
 

Namens de MR De Wegwijzer 
 

    

 

 

 

 

Vaststelling schoolplan 2022-2026 
 

Schoolbestuur Optimus 
 

Grave,  20-10-2022.  

 

Drs. H.J.Th. van de Ven      

Voorzitter College van Bestuur 

Optimus Primair Onderwijs 

 

Handtekening: 

 

 
 

 

  

Grave 
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Basisprincipes Jenaplan 
 

De mens 
1. Elk mens is uniek; zo is er maar 1. Daarom heeft ieder kind en elke volwassene een 

onvervangbare waarde. 

2. Elk mens heeft het recht een eigen identiteit te ontwikkelen. Deze wordt zoveel mogelijk 

gekenmerkt door: zelfstandigheid, kritisch bewustzijn, creativiteit en gerichtheid op sociale 

rechtvaardigheid. Daarbij mogen ras, nationaliteit, geslacht, seksuele gerichtheid, sociaal milieu 

religie, levensbeschouwing of handicap geen verschil uitmaken. 

3. Elk mens heeft voor het ontwikkelen van een eigen identiteit persoonlijke relaties nodig: met 

andere mensen; met de zintuiglijke waarneembare werkelijkheid van natuur en cultuur; met de 

niet zintuigelijk waarneembare werkelijkheid. 

4. Elk mens wordt steeds als totale persoon erkend en waar mogelijk ook zo benaderd en 

aangesproken 

5. Elk mens wordt als een cultuurdrager en -vernieuwer erkend en waar mogelijk ook zo benaderd 

en aangesproken. 

 

De maatschappij 
1. Mensen moeten werken aan een samenleving die ieders unieke en onvervangbare waarde 

respecteert. 

2. Mensen moeten werken aan een samenleving die ruimte en stimulansen biedt voor ieders 

identiteitsontwikkeling. 

3. Mensen moeten werken aan een samenleving waarin rechtvaardig, vreedzaam en constructief 

met verschillen en veranderingen wordt omgegaan. 

4. Mensen moeten werken aan een samenleving die respectvol en zorgvuldig aarde en 

wereldruimte beheert. 

5. Mensen moeten werken aan een samenleving die de natuurlijke en culturele hulpbronnen in 

verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties gebruikt. 

 

De school 
1. De school is een relatief autonome coöperatieve organisatie van betrokkenen. Ze wordt door de 

maatschappij beïnvloed en heeft er zelf ook invloed op. 

2. In de school hebben de volwassenen de taak de voorgaande uitspraken over mens en 

samenleving tot (ped)agogisch uitgangspunt voor hun handelen te maken. 

3. In de school wordt de leerstof zowel ontleend aan de leef-en belevingswereld van de kinderen 

als aan de cultuurgoederen die in de maatschappij als belangrijke middelen worden beschouwd 

voor de hier geschetste ontwikkeling van persoon en samenleving. 

4. In de school wordt het onderwijs uitgevoerd in pedagogische situaties en met pedagogische 

middelen. 

5. In de school wordt het onderwijs vorm gegeven door een ritmische afwisseling van de 

basisactiviteiten gesprek, spel, werk en viering. 

6. n de school vindt overwegend heterogene groepering van kinderen plaats, naar leeftijd en 

ontwikkelingsniveau, om het leren van en zorgen voor elkaar te stimuleren. 
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7. In de school worden zelfstandig spelen en leren afgewisseld en aangevuld door gestuurd en 

begeleid leren. Dit laatste is expliciet gericht op niveauverhoging. In dit alles speelt het initiatief 

van de kinderen een belangrijke rol. 

8. In de school neemt wereldoriëntatie een centrale plaats in met als basis ervaren, ontdekken en 

onderzoeken. 

9. In de school vinden gedrags-en prestatiebeoordeling van een kind zoveel mogelijk plaats vanuit 

de eigen ontwikkelingsgeschiedenis van dat kind en in samenspraak met hem. 

10. In de school worden verandering en verbeteringen gezien als een nooit eindigend proces. Dit 

proces wordt gestuurd door een consequente wisselwerking tussen doen en denken. 

  

De Jenaplankernkwaliteiten 

 

Het Jenaplanconcept is een concept, waarin relaties centraal staan 
1. De relatie van het kind met zichzelf 

2. De relatie van het kind met de ander en het andere 

3. De relatie van het kind met de wereld 

 

Om het belang van deze relaties in het Jenaplanonderwijs te tonen, zijn de volgende kernkwaliteiten 

geformuleerd. Een Jenaplanschool richt de omgeving zodanig in, dat deze kwaliteiten gerealiseerd 

worden. 

1. Relatie van het kind met zichzelf Jenaplankernkwaliteiten 

1.1. Kinderen leren kwaliteiten/uitdagingen te benoemen en in te zetten, zodanig dat zij zich 

competent voelen. 

1.2. Kinderen leren zelf verantwoordelijkheid te dragen voor wat zij willen en moeten leren, 

wanneer zij uitleg nodig hebben en hoe zij een plan moeten maken. 

1.3. Kinderen worden beoordeeld op de eigen vooruitgang in ontwikkeling. 

1.4. Kinderen leren te reflecteren op hun ontwikkeling en daarover met anderen in gesprek te 

gaan.  

 

2. Relatie van het kind met de ander en het andere Jenaplankernkwaliteiten 

2.1. Kinderen ontwikkelen zich in een leeftijdsheterogene stamgroep. 

2.2. Kinderen leren samen te werken met andere kinderen, hulp te geven en te ontvangen en 

daarover te reflecteren. 

2.3. Kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen en mee te beslissen over het harmonieus 

samenleven in de stamgroep en school, opdat iedereen tot zijn recht komt en welbevinden kan 

ervaren. 

 

3. Relatie van het kind met de wereld Jenaplankernkwaliteiten 

3.1. Kinderen leren dat wat ze doen er toe doet en leren in levensechte situaties. 

3.2. Kinderen leren zorg te dragen voor de omgeving. 

3.3. Kinderen passen binnen wereldoriëntatie de inhoud van het schoolaanbod toe om de 

wereld te leren kennen. 

3.4. Kinderen leren spelend, werkend, sprekend en vierend volgens een ritmisch dagplan. 

3.5. Kinderen leren initiatieven te nemen vanuit hun eigen interesses en vragen. 


