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Inleiding

Voor u ligt het schoolplan van De Weijerwereld. Het schoolplan is tot stand gekomen in overleg met

het team. Op basis van de ontwikkelingen van afgelopen jaren zetten we nieuwe ambities uit voor de

komende vier schooljaren. Terugkijkend heeft De Weijerwereld een turbulente tijd achter de rug:

fusie, directiewisselingen en perioden met leerkrachtentekort en thuisonderwijs door Covid-19. De

Weijerwereld heeft de basiskwaliteit zoals de inspectie deze hanteert op orde. Dit vraagt borging in

onze kwaliteitscyclus, hoe we dat doen leest u in dit stuk maar specifiek in onze jaarplannen. De

ambities die wij ons de komende 4 jaar stellen kennen een koppeling naar het koersplan van Optimus

Wereldscholen, waar kinderen leren, ontdekken en ontwikkelen.

Om het schoolplan leesbaar te houden, wordt er gebruik gemaakt van verwijzingen naar

beleidstukken.

Het schoolplan is geschreven door Lonneke Hubers, directeur, onderschreven door het team en heeft

de instemming van de medezeggenschapsraad.

Boxmeer,juli2022

Algemene informatie

1.1 Optimus Primair onderwijs

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

bestaat uit 41 basisscholen, waaronder twee speciale scholen voor basisonderwijs, verspreid over de

gemeenten Land van Cuijk, Maashorst en Oss. Binnen Optimus werken zo'n 670 medewerkers die

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

www.optimusonderwiis.nl

Missie Optimus: Hier gaan we voor

Wi/' 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 geloofen levensovertuiging. Daarbij versterken

ive 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 en 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.

Waartoe dient onderwijs?
Volgens onderwijspedagoog & -filosoof Gert Biesta

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 envan zijn.

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 Naam van de school

Algemene kenmerken van de school

De Weijerwereld is in 2015 ontstaan uit een fusie van twee scholen. Het is gelegen in het centrum

van Boxmeer aan de rand van het Weijerpark. De naam van de school is verbonden aan de locatie,

maar ook aan de visie datwij kinderen begeleiden en onderwijs geven gedurende achtjaar om zo de

wereld te ontdekken. Wij werken samen met het dagverblijf en de BSO 'De Dag Door', tevens

gelegen in hetWeijerpark. Op dit momentzijn wij noggeen IKC, maarwij hebben wel een doorgaand

VVE traject. We zien een toename van het leerlingenaantal en ook een groei bij het eerder

genoemde dagverblijf. Samen met de betrokkenen en de gemeente onderzoeken we de

mogelijkheden voor de toekomst. Onze leerlingen komen uit de directe omgeving van de school, de

verschillende wijken in Boxmeer en de kerndorpen rondom Boxmeer. Dit is een van de redenen dat

we actief aandacht besteden aan verkeersveiligheid en kennis. We zijn verbonden aan het Brabant

VerkeersVeiligheidsLabel.

Onze groepen zijn homogeen, dus per jaargroep samengesteld. Een uitzondering hierop zijn de

groepen 1-2, deze zijn gecombineerd. Dit geeft de mogelijkheid om te leren van de leerlingen die al

wat langer naar school gaan. De startende kleuter kan door voordoen-nadoen makkelijk integreren

in het schoolprogramma. Mogelijk ontstaan er door groei combinatie-groepen. Mocht dit zich zo

ontwikkelen, dan zullen we op basis van de onderwijsbehoefte van de leertingen hierin de beste

keuze maken.

Binnen school kennen wij de volgende functionarissen: leerkrachten, zowel mannen als vrouwen,

onderwijsassistenten, een intern begeieider, concierge, administratief medewerker, directeur en de

komende periode nog extra ondersteuners (leerkrachten en een vakleerkracht gymonderwijs)
voortkomend uit de NPO-subsidie. Daarnaast maken wij graag gebruik van externe experts die ons

helpen bij leerlingen met extra zorg. Deze komen naar aanleiding van trajecten binnen het

samenwerkingsverband, dyslexie behandeling, fysio- en ergotherapeuten en collega s van K. Visio

(cluster 1). Wij bieden verschillende stageplaatsen aan lerarenopleidingen en opleidingen voor

onderwijsassistent of gymleerkracht. Onze studenten worden aangesproken als teamlid. Om zoveel

mogelijk werkervaring op te doen en bij te dragen aan het onderwijs.

Onze school kent van oorsprong een katholieke grondslag. In de dagelijkse praktijk houdt dit in dat

we kinderen uitleg geven over de jaarfeesten die samenhangen met het katholieke geloof. De

communie, vormsel en deelname aan De Vaart, een processie door Boxmeer, wordt door partijen
buiten school vormgegeven. Middels de nieuwsbrief stellen we ouders op de hoogte van de

mogelijkheid tot deelname. In ons curriculum besteden we tevens aandacht aan andere

geloofsovertuigingen, specifiek aan de Islam, omdat een deel van onze leerlingen een Islamitische

achtergrond heeft.



Wie is de school

De NRO onderzoeken laten zien dat de schoolpopulatie zich ontwikkelt naar een meer gemiddeld
landelijk beeld. De fusie van beide scholen in 2015-2016 zorgt voor een gemeleerdere
leerlingpopulatie. De schoolweging in 2021-2022 is 28,9.
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De diversiteit aan leerlingen geeft een rijk schoolbeeld en wereldbeeld. Dit vinden wij een

waardevolle toevoeging voor al onze leerlingen. Omdat onze leerlingen ook van buiten de wijk

komen ontmoeten leerlingen van verschillende achtergronden elkaar op school. Het

opleidingsniveau van ouders is divers evenals het aantal gezinnen dat thuis een andere taal spreekt.

Kijkend naar het aantal kinderen dat opgroeit in gescheiden gezinnen, scoort De Weijerwereld net

boven het landelijk gemiddelde.
De diversiteit aan leerlingen vraagt ook een breed aanbod binnen school. Wij kennen leerlingen met

arrangementen, waardoor zij goed deel kunnen nemen aan ons onderwijs. De meeste

arrangementen richten zich op leerlingen die extra aandacht nodig hebben op taakgerichtheid,

werkhouding en motoriek. We kennen ook een aantal vroeg signalerlngen voorjonge kinderen en

begeleiding voor kinderen die Nederlands als tweede taal leren (NT-2). De leerkracht bekijkt per

periode in hoeveel niveaugroepen de lesstof aangeboden dient te worden, om zo voor alle leerlingen

een zo kansrijk aanbod te creeren. Dit zijn over het algemeen 2 tot 3 niveaugroepen per groep, per
vakgebied.



Om voor onze leerlingen inzichtelijk te maken wat onze verwachtingen zijn, werken we o.a. op de

volgende wijze:

Bespreken we met leerlingen de wijze waarop ze tot een oplossing gekomen zijn, laten

verschillende strategieen zien en geven eigenaarschap aan de wijze van het komen tot een

oplossing.

In de bovenbouw zijn leerlingen aanwezig bij de rapportgesprekken, samen met hun ouders

kijken we naar de ontwikkeling, laten leerlingen uitspraken doen over de gewenste groei en

de focus voor de komende periode.
In groep 8 voeren we individuele doelengesprekken met kinderen, daaruit bepalen de

kinderen in overleg met de leerkracht de doelen voor de komende periode. In groep 6 en 7

bespreken we de doelen.

We leggen de verwachting uit door het doelaan de start van de les te benoemen,door de

leerlingen te wijzen op opbrengst maar ook het proces ernaar toe: verzorging van de

materialen, wijze van samenwerking en wat we hierin verwachten.

De Weijerwereld kent een lichte groei in leerlingenaantal. Samen met de gemeente en het

samenwerkende dagverblijf/BSO 'De Dag Door' richten we ons op het inrichten van een IKC en het

daarbij passend maken van het gebouw.

Waar staat de school voor

Onzevisie.

Veilig klimaat We creeren een duidelijke, gestructureerde en veilige omgeving waarin
onze leerlingen goed in hun vel zitten en met plezier naar school
komen. We gaan respectvol met elkaar om. We bevorderen positief
sociaal gedrag, zowel voor het individu als voor de groep als geheelen
hebben een open en interactieve (luister)houding.
Elk leerling is het waard om zich z6 te kunnen ontwikkelen, dat het zich
staande kan houden zowel nu als in de toekomst met behoud van
zijn/haar unieke persoonlijkheid.

Ontwikkeling kind staat
centraal

Leerlingen zijn voortdurend in ontwikkeling. We stimuleren de
leerlingen te groeien naar hun mogelijkheden en benutten hun
kwaliteiten en talenten. Onze leerkrachten leiden en begeleiden,
coachen, sturen, geven instructie, dagen uit en bieden oefenstof

passend bij de verschillende behoeftes van de kinderen, opdat
iedereen zich zo optimaal mogelijk ontwikkelt.

Rust, regelmaaten
structuur

Rust, regelmaat en structuur zijn de basiselementen van ons
klassenmanagement, zodat iedereen kan werken in een duidelijke en
voorspelbare omgeving. l-1eldere regels en afspraken in de dagelijkse
routines bevorderen een rustige werksfeer.

Uitdagende
leeromgeving

Wij werken met moderne materialen waarmee we een uitdagende
speel-leeromgeving creeren. We sluiten zoveel mogelijk aan bij de
belevingswereld van onze leerlingen en bij de actualiteit. De kinderen
leren onder meer samenwerken, communiceren, onderzoeken, kritisch
denken, problemen oplossen en zelfstandig werken.



Onze kernwaarden
Jezelf mogen zijn: leder kind is uniek. leder kind wordt gezien. Wij hebben respect voor

elkaar.

Kwaliteit:

Ontwikkeling:

Resultaat:

Wij zijn een gedreven, enthousiastteam. Professionele leerkrachten richten
zich op de behoefte van het kind.

Leerlingen en leerkrachten zijn continu in ontwikkeling.

Het werken aan opbrengsten is motiverend voor zowel leerlingen als
medewerkers.

Verantwoordelijkheid: Eigenaarschap is op alle niveaus terug te vinden.

Vertrouwen:

Humor:

Wij hebben vertrouwen in de kinderen en in elkaar. Vanuit vertrouwen in
de ander wordt de verbinding aangegaan, waarbij je zegt wat je doet en
doetwatje zegt.

Plezier en een lach met de kinderen en binnen het team.

Ouderparticipatie Als team van De Weijerwereld zijn we samen met de ouders
verantwoordelijk voor de groei en ontwikkeling van onze leerlingen.
Wij hechten als school waarde aan een open, respectvolle
communicatie met elkaar, waarbij er ruimte is voor ontmoeten^
informeren en delen op zowel formele als informele momenten.

De kracht van het team Onze leerkrachten zijn experts in onderwijs en opvoeding. We werken
vanuit een professionele houding met passie voor het onderwijs.
We zijn een lerende organisatie. We leren van en met elkaar en
verbeteren ons continu. We ontwikkelen en benutten elkaars
kwaliteiten.



2 Onderwijskundig beleid, Optimus

2.1 We tillen het basisniveau omhoog

Optimusscholen zorgen ervoor dat leerlingen voldoende basisvaardig zijn in taal, lezen en rekenen.

Dit is immers essentieel voor het versterken van kansen en een goed vervolg te kunnen geven aan de

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

van de onderwijsinspectie (augustus 2021).

De ambities zijn als volgt geformuleerd:
1. ledere leerling beschikt over voldoende kennis en vaardigheden op het gebied van lezen,

rekenen en taal.

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

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

lezen.

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

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

Kinderen hebben de kans om zich te ontwikkelen.

3. We versterken kansen door integrale samenwerking

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

0-14 jaar. Hiertoe vindt afstemming met ketenpartners plaats en wordtaangesloten bij de

samenwerking in gemeenten en SVW (SOP/POS).
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2.2 We bieden leerlingen een breed fundament in hun ontwikkeling

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

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

(sociale vaardigheden en burgerschapsvorming).

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

wordt aandacht besteed aan executieve vaardigheden

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

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

onderwijs te betrekken.

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

cultuureducatie, natuur en beweging, W&T.

4. Leerlingen zijn informatievaardig en mediawijs.

2.3 We bieden ieder kind gelijke kansen om te groeien

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

zich kan ontwikkelen.

1. We hebben hoge verwachtingen van elkaar en de leerlingen

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

onderwijsleerproces.

2. We hebben kennis over het versterken van kansen

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

onderzoeksresultaten en goede praktijken
3. We hebben oog voor de behoeften van leerlingen.

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

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

2.4 Onderwijskundig beleid vanuit de visie van De Weijerwereld.

Basiskwaliteit
In novemberwordt de ZIEN!* vragenlijst ingevuld door leerkrachten en in groep 5-6-7-8 ook door
leerlingen. Mochten hieruit zorgsignalen komen, dan nemen we de vragenlijst in het voorjaar nog
eens af. Tussentijds observeren en intervenieren (indien nodig) het aanbod met betrekking tot
Sociaal Emotioneel Leren. Hierover leest u verderop in het schoolplan meer.
Daarnaast is er een tevredenheidsonderzoek, op te vragen WMKPO-monitor, die twee jaarlijks wordt
afgenomen bij ouders, leerlingen en personeelsleden. Hierin wordt gekeken naar de
veiligheidsbeleving en het welbevinden van een ieder die betrokken is bij De Weijerwereld.

Terugkijkend kunnen we zeggen dat De Weijerwereld een veilige plek is om te werken en te leren.
Ook ouders geven aan dat zij zich welkom en gehoord voelen. Deze feedback willen wij blijven
ontvangen, wat maakt dat we onze werkwijze borgen.
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De Weijerwereld houdt zicht op de ontwikkeling van leerlingen door te kijken, te praten, te
analyseren en te toetsen. Binnen een cyctische manier van werken verzamelt de leerkracht diverse
signalen van de leerling individueel maar kijkt met name naar de ontwikkeling van de groep. Data uit
methodetoetsen, LOVS toetsen, ZIEN!*, sociogrammen, observaties tijdens de lessen, gesprekken
met de leerlingen aangaande werkplezier, strategieen en taak-werkhouding worden gecombineerd
en besproken met duo-collega en collega's uit de bouw. Door hier, vanuit een onderzoekende
houding, samen naar te kijken brengt dit de kwaliteit van lesgeven tot een hoger plan.
Het helpt de leerkracht cruciale doelen te kiezen, onderwijstijd te reserveren in het weekrooster en
aanpassingen te maken binnen het methode aanbod. Lessen worden middels een lesmodel
vormgegeven, veelal het EDI model en GRRIM-model. Leerlingen zijn actief betrokken tijdens
instructies, kennen de doelen waaraan zij werken en vragen of krijgen feedback op het werk dat zij
maken.
Onze verwachtingen van leerlingen zijn hoog, wat inhoudt: j'e werkt zorgvuldig, je bent kritisch op j'e
werk en je denkt mee tijdens de instructies en overlegmomenten. In de oudere groepen worden
leerlingen steeds meer betrokken bij het stellen van hun eigen doelen en het zorgdragen van
onderwijstijd die zij hieraan besteden. Leerlingen plannen deze in, in de weektaak.

Daar waar blijkt dat kinderen een aanbod nodig hebben buiten de basisgroep is dat uiteraard
mogelijk. We gaan hierbij uit van de mogelijkheid tot 3 aanbodslijnen/instructiegroepen per
vakgebied, indien de groep dat vraagt. Komen we tot een aanbod waarbij de groep tot 2
niveaugroepen komt, dan is dat ook mogelijk. Indien leerlingen een verdiepend ofjuist een meer
specifiek aanbod nodig hebben dan onderzoeken we deze mogelijkheden. Zie hiervoor het
Schoolondersteuningsplan en hoofdstuk 4 van dit schoolplan.

Deze hoge verwachting en betrokkenheid van de leerlingen is zichtbaar tijdens de groepsobservaties.
Om zicht te houden op de groei die leerlingen maken 'leren leerlingen voldoende?', zetten we onze
LOVS-resultaten af tegen het gemiddelde van de scholen met dezelfde schoolweging. Jaarlijks kijken
we of onze school-eigen-doelen nog op koers zijn, de cruciale groepsdoelen worden na een blok van
8 weken bijgesteld in het bouwoverleg (waarnemen, co-reflectie en dialoog vanuit het ankermodel).
De schoolambitie voor de komende 3 jaar. hebben we gesteld op de referentieniveaus middels 'NOV

stap voor stap schooleigen doelen van de PO-raad. Zie hiervoor schooleigen ambities blz 15.
Op deze manier werken we op groepsniveau en op schoolniveau cyclisch aan onze
onderwij'skwaliteit. We nemen waar, we begrijpen de data, we hebben dialoog, stellen een ambitie
op in een plan en nemen vervolgens de ontwikkeling weer waar. Deze cyclische manier van werken:
Data-Duiden-Doelen-Doen ook wel de PDCA-cyclus genoemd komt overeen met het koersplan van
Optimus.

Vanaf schooljaar 2022-2023 werken de groepen 4 t/m 8 met de methode Atlantis, deze combineert
het technisch lezen met het begrijpend lezen. Voor de methode is een bewuste keuze gemaakt. Deze
richt zich op leesmotivatie, leesplezier, lezen met begrip en voorlezen. Daar ligt volgens ons de
sleutel naar een brede ontwikkeling. Want wie graag leest, kan de wereld verkennen. Dit levert de
leerlingen meer op dan ge'i'soleerd begrijpend lezen.
Middels deze methode komen leerlingen met uiteenlopende tekstsoorten in aanraking. Ons
schoolleesplan laat zien dat we ook tijdens wereld orienterende vakken bewust bezig kunnen zijn
met teksten en leesvaardigheid. l-1et verbrede curriculum geeft nog meer de mogelijkheid om
beredeneerd keuzes te maken bij vakken en doelen. Je leert immers ook hoofd- en bijzaken scheiden
in de WO-methode, omdat je bijvoorbeeld samen een woordweb gaat maken.

Na het verlaten van De Weijerwereld blijven we de leerlingen volgen in het Voortgezet Onderwijs. Er
is contact met de mentoren en we ontvangen het NRO-onderzoek wat ons informatie geeft over hel
verloop van de drie onderwijsjaren erna. Deze informatie gebruiken wij vervolgens bij hfit^dviserei
eind groep 8. Hierbij werken we vanuit de onderzoeksvraag: is het uitstroomadvies^^^f drie j^Sr
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VO passend geweest? Zie hiervoor het figuur hieronder. We zien op 1 niveau een afstroom ontstaan.

Is het kansrijk genoeg? Figuur 2 laat zien dat er we zowel kansrijk als te voorzichtig adviseren.

Uwschoo! B Voorspelde rcferentiev/aafde U Landclijk

24%

13 

Ahtrosn vin VA-O niar
hvm o( vnbo*

Afstioomv.iDhiiwftMi
VfT.bO

1W 10%

A'^tfccm van vmbogl/tl
naifvmbobb/lcb*

'WnwegelekSeineaMtsnenwofiSengeencijfersgepfesenleefd.

Figuitr6.2 Pc;r(:enl<ige()iid-leerlingtjn(ltill)i[ine[i(lr[ejaarn.i helverlnlenvande
b.isisschoo! afsiroocnl binnen helvoorlge/etonderwijs.Op i^sis van cle
•/ilstroomcohortctl 70l?/?0i6, ?OlA/?Ol7 en ?0l7/?0l8

Somsveranderenleerlingenvan niveauomdal/ehet niveauvan hun eerstgeko/en
3pieiding niel aankiinnen. /e gAan cl.in een opleidingupeen lager niveau volgen
[afslroom). Figiiitr6,2 laaLdeafslrooinperceniages/ienvandeoLid-leertingf'nv.in
bas[ssch()len.n%vandeoorspronkelijkelandelijkevwoinstromersstroomlafnaar
aen lager niveaii in hel voorlge/et onderwijs. Van deoorspronkelijke l.'indelijke liavo
nsiroom gaat 18% n.iar hel vmbo. Van dc? vmbo gl/ll instromers schakell l0%over
3plielvmbobh/kb.

Helpercentagev.iniiwoLid-leerlingend.ilvanhavonaarvmbois
afgeslroomd is hoger d.in hel landelijk gemiddelde percenliige.

Helpercentcigi'v^nKwotid-leerlingendtitvati havotiaarvmbois
afgeslroomd is hoger d;in cle voorspelcle referentiewaarde.
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Uwschool B V&orspcldcrcfcrcnticwaardc B Landclijk

67% ean

14% ld% ^3^

30W

Cnderadvin Oparivin Rwcfi ad'/ci

•'iguury.i Percenlageoud-leeriingefKtal in heivoortge/elonderwijstioven.opof
>iKler hel basisschool.-tdvJes /h. Op basis van de KilstroonKohorten ?0i 5/^016,
•oi6/?0]7en?oi7/.>oi8

:igu«r7.itoont hel perceniage oud-leerlingen ctai in het derde leerjaarvan hel
foortge/el onderwijs een opleicling volgl die hoger is <lan hel gegeven

De procedure voor de VO-advisering is grondig, naar aanleiding van bovenstaande NRO-gegevens
hebben we geconstateerd dat we minder 'dakpan' adviezen gaan geven. Dit is in schooljaar 2021-
2022 al toegepast. Onze overleg procedure blijft gelijk:

Pre-advies, groep 7 leerkracht, groep 8 leerkracht en IB n.a.v. leerresultaten

(methode/LOVS), werkhouding, motivatie, E.F., SEL en entree-toets
Driehoekgesprek: kind-ouder-leerkracht groep 7
Welbevinden gesprek aanvang groep 8
Doelen gesprekken met leerlingen gedurende de verschillende blokken van de methode:
doel per blok centraal stellen door leerling en hierop de weektaak aanpassen.
Advies om in individuele gevallen alvast contact op te nemen met de coordinator in het VO.
Individuele doelengesprekken na de M8 citotoetsen.
Eind advies, groep 8 leerkracht, IB en directie: leerresultaten (methode/LOVS) en laatste

groei, werkhouding, motivatie, E.F., SEL.
Adviesgesprek in driehoek: kind, ouder en leerkracht groep 8
Heroverweging na de eindtoets.
Warme overdracht PO-VO.

Naast cognitieve vaardigheden en sociaal emotioneel leren besteden we op schoolaandacht aan

persoonsvorming, burgerschap en de rol die je als mens speelt in het grotere geheel: de
maatschappij. Dit doen we door de leerlingen ruimte te geven voor inspraak en het vormen van hun
mening in gesprekken met de groep, in de leerlingenraad en tijdens projecten binnen school.

Naast de wereld orienterende projecten (methode Wijzer: aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en
techniek), de projecten bij lezen (methode Atlantis en Lijn 3) en de studievaardigheden (methode
Blits) kennen we het internationaliseringsproject. Binnen dit project, gesubsidieerd vanuit Erasmus+,
laten we leerlingen kennis maken met andere culturen, gebruiken en gewoonten binnen Europa.
Door de samenwerking met scholen uit andere Europese landen staan we stil bij verschillen en
overeenkomsten, We benadrukken hierbij dat bekend maakt bemind of onbekend maakt
onbemind', waarmee we voortdurend de nieuwsgierigheid bij onze leerlingen aanwakkeren.

-iSfeif'S^-

ait^&Mi
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*ZIEN! wordt door Parnassys en Cees van Overveld, aangepast naar een meer werkbaarder
instrument. Indien deze in schooljaar 2022-2023 gereed is, zetten wij deze in en laten ons scholen.
Hierover is al afstemming met Pamassys.

Eigen Ambities

• Leerlingen krijgen een beredeneerd lesaanbod waarbij per kwartaal doelen bijgesteld
worden, voor onze jongste leerlingen (4-6 jarigen) voor iedere nieuwe vakantieperiode.

• Leerkrachten hebben kennis van de leerlijnen en de methode lijnen. Hierdoor kunnen zij
weloverwogen keuzes maken in het aanbod.

• Leerkrachten gaan met elkaar in gesprek, zogenoemde collegiale consultaties, over de

gemaakte keuzes in leerdoelen en aanbod. Hierdoor ontstaat er meer zicht op de
doorgaande leerlijn en ontwikkelt de professionele leergemeenschap zich verder. Dit overleg
en het bijstellen van cruciale doelen vindt na elke 8 weken plaats voor zowel rekenen als
lezen (BL/TL). Indien de groep dit nodig heeft volgt er ook een plan op spelling en sociaal
emotioneel leren.

Wij hebben als schoolambitie een 100% score te halen op 1F doelen lezen, taalverzorging en
rekenen. Op dit moment scoren we 98,6% lezen, 98,7 % taalverzorging en 91,9% op rekenen.

Wij hebben de schoolambitie om op het gevorderde niveau meer dan 65% te behalen. Dit
houdt in dat we met rekenen een verbeterslag te maken hebben. We denken deze te maken
door een betere selectie van het aanbod 1S/2F boeken inclusief passende instructie.
Vervolgens biedt het observatieanalyse instrumenten die de methode Wereld in Getallen 5
ons biedt. Daarnaast hebben wij 3 collega's die rekenspecialist zijn, die de
rekenbesprekingen tot een verdiepingsslag kunnen brengen. Onze huidige scores op 1S/2F
zijn; 74,3% lezen , 69%, taalverzorging en rekenen 49,8%.

Atlantis, methode voor begrijpend en technisch lezen is goed ingevoerd, waardoor we meer
invloed hebben op het aanbod (leerlijn dekkend) en het stimuleren van de groei van de
leerlingen.

Het interne aanbod voor de Meer-en Hoogbegaafden kent een doorgaande lijn van
signaleren, naar aanbod, alvorens er bovenschoolse mogelijkheden ingezet worden.

Er is een accreditatie geschreven (voor februari 2023) voor het Europese project Erasmus+

voor 4 schooljaren, wat bijdraagt aan een duurzame persoonsvorming en (Europees)
burgerschap. De Weijerwereld opteert voor een aansturende rol in dit vierjarige project.

In de loop van deze schoolplan periode zal er een nieuwe taal/spellingmethode aangeschaft

en gei'mplementeerd worden.



ls

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 en 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.

ledere 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. ledere school heeft een coordinator die het beleid tegen pesten coordineert

en fungeert als aanspreekpunt. De leerlingen zijn bekend met deze persoon.
Optimus heeft ook een integriteitsbeleid opgesteld.

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

Basiskwaliteit
Door zo met elkaar om te gaan laat je zien dat je elkaar serieus neemt.
Binnen een positief klassen- en leerklimaat is het voor De Weijerwereld van belang dat er een veilige
sfeer is waarin leerlingen hun zelfstandigheid kunnen ontwikkelen.

We geven hier vorm aan door een prettige, overzichtelijke omgeving te scheppen, waarin kinderen
en volwassenen zich thuis voelen. We hechten veel belang aan regelmaat en structuur, omdat
daarmee een veilige werkomgevinggecreeerd wordt.
Door de kinderen medeverantwoordelijk te maken voor het reilen en zeilen van de groep leren ze
zorgdragen voor een sfeer waarin iedereen zich fijn voelt. De regels geven de grens aan en het

gewenste gedrag wordt centraal gesteld. We besteden veel aandacht aan de omgang met elkaar. Een

goede en open sfeer op school en in de klas is dan ook belangrijk.
Een wezenlijk onderdeel van de sociaal-emotioneel leren is het herkennen, begrijpen en leren
omgaan met eigen gevoelens en emoties als ook die van de ander. Kinderen leren deze vaardigheden
om op een verantwoorde wijze om te gaan met allerlei gevoelens en situaties. Ze werken samen aan
een positieve groepssfeer. We gebruiken hiervoor de methode Kwink. Dit is een methode met een
doorgaande lijn van groep 1 t/m 8.

Los van deze methode leren de kinderen hoe ze moeten samenwerken/ samen organiseren en
overleggen. Onderlinge verschillen behoren hierin geen bedreiging te vormen, integendeel: zij
kunnen een zeer positieve uitwerking hebben op de omgang met elkaar.
We hechten er veel belang aan datwe respecttonen voor elkaar en respectvol omgaaQ^tt elkaai
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Vanuit een veilige en gestructureerde basis wordt aan de sociale, emotionele, creatieve en cognitieve
vorming gewerkt. Hierbij is de hulp van de groep en van de leerkracht als begeleider, die helpt en
stimuleert van groot belang. Op deze wijze leert een kind verantwoordelijk te zijn voor het eigen
handelen en wordt het gestimuleerd van ervaringen te leren. Reflectie op eigen ontwikkeling en
welbevinden is een continu proces.

Instrumenten die wij naast de methode Kwink, inzetten ten dienste van de borging van de goede
sfeer en veilig schoolklimaat zijn: Zien!, sociogrammen uit Parnassys en twee keer perjaar
Groepsgeluk lessen.

De combinatie van dit pedagogisch klimaat en de rijke context laat zien dat burgerschap, naast het
internationalisering maakt dat we duurzaam werken aan 'onze wereldburgers'. Op verschillende
momenten in de week, geborgd in verschillende aanbodslijnen, komt deze visie terug. Ons doel is om
onze leerlingen wegwijs te maken in de wereld, goed voor haar en haar bewoners te zorgen. Dat
maakt duurzaam werken aan wereldburgers een ankerpunt in onze school.

Onze leerkrachten begeleiden de leerlingen, wat ervoor zorgt dat ze het werk zelfstandig (samen met
anderen)kunnen doen.

De omgeving van de school is de afgelopen en de komende jaren aan veranderingen onderhevig. Het

park is aangepast met duurzame wateropvang en De Weijerwereld gaat samen met de gemeente
Boxmeer en BSO en kinderdagverblijf 'De Dag Door' een mogelijke bouwperiode tegemoet. Er wordt
nagedacht over een verbouwing aan het schoolpand, wat de samenwerking met de BSO en het
Dagverblijf zal versterken (IKC). Wij verwachten de instroom van leerlingen hierdoor goed te kunnen
opvangen.

Eigen Ambities
• Het prettige en goede pedagogische klimaat blijft geborgd ondanks de groei en de

veranderende dynamiek in het gebouw door de verbouwing. We zetten de aangegeven

middelen de komende vierjaaropnieuw in. We zijn trotsop het huidige resultaat.

• De fysieke veiligheid van leerlingen, ouders en teamleden wordt gedurende de bouw

geborgd.

• Duurzaamheid, elkaar ontmoeten, samenwerken zijn de bouwstenen voor welbevinden en

betrokkenheid in onze verbouwplannen hebben we deze kernwaarden meegenomen.

• De schooleigen doeien zullen bijgesteld en opnieuw vastgelegd worden voor een periode van

driejaar.
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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-prive balans.

Huis van Werkvermogen

^
optimus

.^^^'•iF"
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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 en we zorgen voor continuiteit van onderwijs op school.

We hebben krachtige en veerkrachtige medewerkers
leder medewerker heeft een ontwikkelgesprek met aandacht voor de verdiepingen van het Huis van

Werkvermogen. We zien en benutten kwalificaties, specialisaties, talenten en ambities van

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

hun ontwikkeling. Optimus bevordert diversiteit t.a.v. ons personeelsbestand.

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

ontwikkeling, teamontwikkeling en organisatieontwikkeling zijn daarbij integraal verbonden. De

Optimus Academie ontwikkelt door naar een leerlandschap. Daarnaast boeien en binden we

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

trajecten en stimuleren leraren om onderzoek te doen. Circa 35% van onze professionals heeft een

masteropleiding gevolgd.

Onze medewerkers zijn Optimus ambassadeurs
Medewerkers handelen als ambassadeurs van Optimus die studenten, zij-instromers en anderen

interesseren. De tevredenheidsscore bedraagt minimaal 7,5 en ligt boven het landelijk gemiddelde.

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

3.3 Personeelsbeleid vanuit de school

Basiskwaliteit
l-1et gezegde:

"eens bevoegd is voor altijd bekwaam" is voor het onderwijs al lang niet meer van
toepassing. Leerkrachten dienen hun vakbekwaamheid op peil te houden en zo mogelijk te
verbeteren door middel van het volgen van nascholing. Deze nascholing kan met het team, een

gedeelte van het team of individueel gevolgd worden.

Daarnaast vinden we bij ons op school heel leerzaam om bij elkaar in de klas te gaan kijken met een

gerichte leervraag. We zijn in ontwikkeling naar een lerende organisatie en daarbij hoort reflecteren
op je eigen handelen en het geven van feedback aan elkaar.

De leerkrachten worden gevolgd in hun ontwikkeling door de directie middels de gesprekkencyclus.
Flitsbezoeken en klassenbezoeken gaan vooraf aan de gesprekken en dragen bij aan een deel van de.
inhoud van het overleg. De kijkwijzer van Optimus wordt gebruikt als de norm op pedagflgisch en
didactisch vlak. Er moet minsten 80 % van de aangegeven observatiepunten zichtbaj
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Daarnaast kijken de taal- en rekenspecialisten jaarlijks in de verschillende groepen naar lessen in hun
vakgebied om hun specialisme verder af te stemmen en een kwaliteitsimpuls te kunnen geven.

Door het leerkrachtentekort zijn wij ons bewust dat we zorgvuldig om moeten gaan met alle wensen
die wij hierboven omschreven hebben. Het kijken in de klas is mogelijk als we zelf zorgen voor de
facilitering hiervan binnen onze taakuren. We zijn dus zorgvuldig in het kiezen van scholingsthema's
en onderwerpen waar groepsbezoeken aan verbonden worden. Zodra er meer ruimte is in de
vervangerspool, kunnen we dit anders en ruimer gaan faciliteren. We blijven in gesprek om leren/

professionaliseren, draagvlak voor onderwijsverbetering, werkplezier en taakbelasting in balans te
houden.

Om bij te dragen aan het leerkrachten tekort willen we een Opleidingsschool worden in
samenwerking met de pabo (alle stromingen). Daarnaast bieden wij stageplaatsen aan ROC-
studenten in de richting onderwijsassistent en gymleerkracht. De teamstudies die hierbij horen zijn
helpend bij het verder professionaliseren van onze PLG's.

Eigen ambities
• Het team heeft een duidelijk beeld van de huidige expertise en vaardigheden binnen het

team en kan, samen met de directie, aangeven welke vaardigheden en expertise bij

eventuele nieuwe teamleden gewenst zijn. Omdat onze basis op orde is, zoeken wij collega's

die het huidige team kunnen uitdagen om het brede curriculum meer inhoud te geven. Wij

zoeken (bij vacatures) gerichter naar collega's die muzikaal, creatief zijn of affiniteit hebben

met natuur, techniek, ICT en cultuur.

• Het team vraagt de nieuwe accreditatie tot 2027 aan voor Erasmus+, waarin burgerschap het

uitgangspunt zal zijn. Reizen zijn verbonden aan de doelstelling, we betrekken leerlingen

hierbij.

* Teamleden hebben vertrouwen in elkaars professie en laten dit zien door het 'teamdenken'

centraal te zetten. Dit is meetbaar door in de bouwoverleggen, expertiseteams, centrale

PLG's en studiedagen eenieder breed betrokken te zien. Er wordt dus niet alleen aan de

huidige groep gedacht maar aan de doorgaande lijn van 1 t/m 8.

• Teamleden informeren elkaar en delen kennis met elkaar over behaalde studies, orientaties

op cursussen en verdieping zodat de lerende organisatie en het enthousiasme voor een

leven lang leren' geborgd blijft. Een voorbeeld hiervan is: teamleden lezen vakliteratuur, in

tijdschriften, boeken danwel digitaal (linkdin).

• Teamleden houden elkaar scherp: ten tijde van werkdruk is het belangrijk dat we blijven

prioriteren. Wensen en ideeen die naast hetjaarplan geopperd worden, worden alleen

uitgevoerd als het een meerwaarde heeft voor de schoolontwikkeling en als er voldoende

draagvlak is. De directie heeft hierin de beslissende rol.

• De Weijerwereld is een Opleidingsschool, zoals vele andere scholen binnen Optim^us. Wij

starten met dit traject per schooljaar 2022-2023.



20

4 Kwaliteitszorgsysteem

4.1 Kwaliteitszorg binnen Optimus

ledere 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 datook? (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 taalen het kader uit Optimus Wereldscholen en geven invulling aan de onderdelen die daarin

staan genoemd, vertaald naar de situatie op de eigen school. Op basis van gezamenlijke
uitgangspunten en standaarden is het speelveld voor de scholen helder.
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Het kwaliteitszorgsysteem staat beschreven in de notitie KwaliteitszorgOptimus. De PDCA-cyclus

wordt hierin toegelicht.

Jaaragenda Optimus
Projectplannen Optimus
jBarbegroting Optimus
Plan van aanpak Rl&E
Meerjaren onderhoudsplan (MOP)

Evaluatie en bijstellen

projectplannen
Bovenschools jaarverslag
Onderwijsrapportage
Ontwikkelgesprek directeuren met
CVB
Evaluatie plannen RI&E
Bijstellen MOP

Uitvoering projectplannen Optimus
Uitvoering bovenschoolse afspraken
Professionalisering
Toetskaiender
Uitvoering plannen RI&E
Uitvoenng MOP

Schoolbezoek CvB
[nterne en (externe) audits
Tevredenheidsonderzoeken
Overleg met RvT, GMR, LR
Dialoog met stakeholders
Analyse toetsresultaten
AfnameRI&E
Check op uitvoering MOP

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 a!le scholen waarbij de speerpunten uit de j'aaragenda
met directeur, ib er en team worden besproken. Het CVB gaat tevens in gesprek met de

leerlingenraad en met de ouders.

lederjaar evalueert de school haarjaarplan om op basis van de evaluatie tot een nieuw p!an 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

volgendejaarplan.

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

toegankelijke versie (factsheet) wordt met alle betrokkenen bij de school gedeeld.
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We ervaren een dialoogcultuur waarin we vanuit vertrouwen verbeteren
Er is bij Optimus een kwaliteitscultuur die zich kenmerkt door de focus op het primaire proces, de

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

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

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

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

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

ontwikkeling ondersteunen.

4.2 Kwaliteitszorg vanuit de school

Basiskwaliteit
We zetten het PDCA-model kracht bij, door hier bewust op te acteren op 2 niveaus: handelingsniveau

en tactisch niveau. Hiervoor gebruiken wij onderstaand ankermodel. Op beide niveaus doorlopen we

de PDCA-cyclus. Ditdoen we 4 keer perjaarop basisvan de onderwijsinhoudelijke behoeftevande

groep.

'"',.
^

De wijze waarop onze zorg georganiseerd is, kunt u terugvinden in ons Schoolondersteuningsplan

2022, op te vragen bij de directie. In dit plan treft u informatie over de afstemming tussen het

Samenwerkingsverband, de zorgstructuur binnen Optimus en de zorg die we op schoolkunnen

faciliteren. Tevens is hier terug te vinden met welke ketenpartners wij samenwerken.

In korte lijn ziet de structuur op school er als volgt uit:

Leerkrachten analyseren de ontwikkeling van de leerlingen door informatie te combineren:

observaties in de groep, toetsresultaten en het werk dat gedurende de weken gemaakt wordt. Deze

informatie wordt verzameld in een lees- en rekenoverzicht waarna de bespreking plaatsvindt en het

plan gemaakt wordt. Indien een groep bijzondere ontwikkelingen op spellingsgebied laat zien, wordt

daar ook een plan voor geschreven. Het plan krijgt een directe koppeling naar de weekplanning. We

zetten het primaire proces en daarmee de vergroting van de kansen voor al onze leerlingen centraal.

We willen zo een kwaliteitsslag en een efficientieslag maken. De start van deze kwaliteitsslag is in

schooljaar 2021-2022 gemaakt samen met (W.Willems en M.Kock) externe onderwijsspecialisten.
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1-loe start het volgen van de leerlingen?

Bij aanmelding vragen we informatie over de eerste vier levensjaar, vaak krijgen we ook informatie

van de dagverblijven. Na 6 weken volgt er een gesprek waarin leerkrachten en ouders kijken naar de

start op school. Hoe hebben het kind en de ouders de eerste schoolweken ervaren? Zie we

hetzelfde? Vanaf dat moment spreken ouders en school elkaar op het moment dat er vragen of

zorgen zijn oftijdensde oudergesprekken. Daarnaastisercontactvia diverse kanalen: e-mail, Parro,

de nieuwsbrief of door even binnen te lopen na schooltijd.

We blijven leerlingen structureel volgen totdat zij weer van school gaan. We doen dit jaarlijks door

middel van vaste instrumenten en gespreksmomenten.
In de tabel hieronder ziet u de structurele planning van moment van aanmelding basisschool tot

moment van aanmelding VO.

Indien leerlingen extra ondersteuning, uitdaging of onderzoek nodig hebben, worden bovenstaande

momenten aangevuld met afstemming op maat.

Eigen ambities:

De leerlingenraad is een veelvuldig gebruikte schakel geworden tussen de groepen, het team

en de ouderraad. Zij denken mee over onderwijs, veiligheid en omgeving.

De leerlingenraad heeft een eigen budget wat zij in afstemming met directie uitgeven aan

wensen die voortkomen uit de groepen.

Wat Wie Hoe vaak per schooljaar

Intakegesprek Directie en ouder(s) 1 xvoor start leerling

Warme overdracht

(o.a.VVE)

Kinderopvang organisaties en leerkrachten

groep 1-2

1 x bij start leerling met

bijzonderheden

Start gesprek Startende leerlingen Ix na c.a. 6weken

Welbevindingsgesprek

startende leerling

Leerkracht groep 1-8 in november en

ouder(s)

1 x perjaar

Rapportage gesprekken Ouders, leerkrachten en vanaf groep 5 de

leerling

2 x perjaar

Afname ZIEN Leerkracht (3 t/m 8) en leerlingen (5 t/m 8) Ix

Methode onafhankelijke

toetsmomenten

Leerkracht en leerlingen (3 t/m 8)

(CITO M en E, entree 7, eindtoets 8)

2x

Methodegebonden

toetsmomenten

Leerkracht en leerlingen Afhankelijk van methode,

meerdere malen perjaar.
Kindgesprekken Leerkracht en leerling individueel 2x

Pre- adviesgesprekken Leerkracht groep 7, ouder(s) en leerling Ix

Adviesgesprekken Leerkracht groep 8, ouder(s) en leerling Ix
Warme overdracht VO
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• Overvierjaarwerkt De Weijerwereld vanuit de wens continu te verbeteren en het benutten

van elkaars kwaliteiten binnen PLG S vanuit onderzoeksvragen.

• Uitgangspunt voor leerlingen en teamleden is dat we van en met elkaar leren.

• Leerlingen en ouders ervaren dat het cyclisch werken aan onderwijsinhouden en doelen het

onderwijs verbetert. Zij' merken dat we onze organisatie tegen het licht blijven houden.

• De Weijerwereld verwacht dat de kwalificatie 'goed' van de onderwijsinspectie binnen bereik

ligt, met specifiek kwaliteitscultuur Ska2 naast in elk cluster een 'goed' van het

toezichtkader.

Eigen ambities totaaloverzicht voor de komende 4jaar in een werkdocument:

Rekening houdend met de inspectiekaders, in het schema hieronder, werken we aan de 5 pijlers van

Optimus:

1. We tillen het basisniveau omhoog.

2. We bieden ieder kind gelijke kansen om te groeien.

3. We bieden leerlingen een breed fundament in hun ontwikkeling.

4. We zijn bewust van de kwaliteiten en sturen daar gericht op.

5. We blijven leren en zijn betrokken ambassadeurs.
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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 be'fnvloed;

• 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 los document: 4jaren plannin^
doelstellingen/ambities gekoppeld aan inspectiekader

Instemming schoolplan 2022-2026

Namens de MR De Weijerwereld

Plaats: 13>o)</v,^e^

Frankvan Dijk

Voorzitter MR De Weijerwereld

Datum: ^0\ ~ b -1.0'ii.

Vaststelling schoolplan 2022-2026

Schoolbestuur Optimus

Plaats: Datum:

Drs. H.J.Th. van de Ven

Voorzitter College van Bestuur

Optimus Primair Onderwijs
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optimus
Onderzoekskader 2021 primair onderwijs
Bijlage 1 Inspectiekader - samenvatting

OP1
Onderwijsaanbod

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

1.1 Hetonderwijsaanbod is breed,
gericht op de referentieniveaus en
het vervolg

Herijken van schooleigen
doelen

Onderzoek nieuwe
taalmethode

Aanschaf en
implementatie nieuwe
taalmethode

1.2 Het onderwijsaanbod is afgestemd
op de kenmerken van de
leerlingenpopulatie

Borgen huidigeaanpak Onderzoek nieuwe
taalmethode

Aanschafen
implementatie nieuwe
taalmethode

1.3 Hetonderwijsaanbod in de
verschillendevakgebieden isgoed
opgebouwd

Borgen huidigeaanpak Onderzoek nieuwe
taalmethode

Aanschaf en
implementatie nieuwe
taalmethode

1.4 De school heeft aanbod om de
sociale en maatschappelijke
competenties te ontwikkelen

Internationalisering
d.m.v. accreditatie
Erasmus +

Uitvoering
Internationalisering &
koppeling met
burgerschap en
verbonden onderwijs

Uitvoering
Internationalisering &
koppeling met
burgerschap en
verbonden onderwijs

Uitvoering
Internationalisering &
koppeling met
burgerschap en
verbonden onderwijs



optimus
Onderzoekskader 2021 primair onderwijs
Bijlage 1 Inspectiekader - samenvatting

OP2
Zicht op Ontwikkeling en begeleiding

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

2.1 Bij binnenkomst van leerlingen wordt
informatie verzameld over de kennis en
vaardigheden van leerlingen

IKC in ontwikkeling &
koppeling 0-4jarigen.
Bouw

IKC in ontwikkeling &
koppeling 0-4 jarigen.
Bouw

IKC in ontwikkeling &
koppeling 0-4 jarigen.
Bouw

IKC in ontwikkeling &
koppeling 0-4jarigen.
Bouw

2.2 De ontwikkeling van leerlingen wordt
systematisch gevolgd

Training ZIEN! Onderzoek nieuwe
taalmethode

Aanschaf en
implementatie nieuwe
taalmethode

2.3 De school stelt doelen op over de
ontwikkeling van leeriingen

Training ZIEN! Onderzoek nieuwe
taalmethode

Aanschaf en
implementatie nieuwe
taalmethode

2.4 De school informeert ouders regelmatig
over de vorderingen van hun kind

Borgen huidigeaanpak

2.5 De school stelt vast of leerlingen genoeg
profiteren van het onderwijs

CvB vragen na
basisinstructie als vast
les-item

CvB vragen na
basisinstructie als vast
les-item

CvB vragen na
basisinstructie als vast
les-item

CvB vragen na
basisinstructie als vast
les-item

2.6 De school voert gestructureerde
begeleiding uit om achterstanden tegen
te gaan

NPO
Begeleiding OA

NPO
Begeleiding OA

NPO
Begeleiding OA Begeleiding OA

2.7 De school beschikt over een actueel
Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Bijstellen SOP Bijstellen SOP Bijstellen SOP Bijstellen SOP

2.8 De extra ondersteuning wordt structureel
gepland en uitgevoerd

NPO NPO NPO



optimus
Onderzoekskader 2021 primair onderwijs
Bijlage 1 Inspectiekader - samenvatting

OP3
Pedagogisch - didactisch handelen

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

3.1 De school heeft een visie op
pedagogisch-didactisch handelen en
deze is zichtbaar in het dagelijks
handelen van de leraren

Opstart werken in PLG's
PLG groep 1-2
PLG groep 3-4
PLG groep 5 Um 8

PLG Rekenen
PLG Taal - Lezen
PLG Verbonden onderwijs
PLG Meer- & hoogbeg.
PLG ICT

PLG groep 1-2
PLG groep 3-4
PLG groep 5 t/m 8

PLG Rekenen
PLG Taal - Lezen
PLG Verbonden onderwijs
PLG Meer- & hoogbeg.
PLG ICT

PLG groep 1-2
PLG groep 3-4
PLG groep 5 t/m 8

PLG Rekenen
PLG Taal - Lezen
PLG Verbonden onderwijs
PLG Meer- & hoogbeg.
PLG ICT

PLGgroep 1-2
PLG groep 3-4
PLG groep 5 t/m 8

PLG Rekenen
PLG Taal - Lezen
PLG Verbonden onderwijs
PLG Meer- & hoogbeg.
PLG ICT

3.2 Het pedagogisch klimaat is zowel
ondersteunend als uitdagend,
afhankelijk van de onderwijsbehoeften
van (specifieke) leerlingen

Training ZIEN! Werken metZIEN! Werken metZIEN! WerkenmetZIEN!

3.3 De leraren gebruiken de informatie die
zij over leerlingen hebben bij de
planning en uitvoering

Training ZIEN!

Scholing Leerling in Beeld

Opstart werken in PLG's
PLGgroep 1-2
PLG groep 3-4
PLG groep 5 t/m 8

Werken metZIEN!

Werken met LiB

PLG groep 1-2
PLG groep 3-4
PLG groep 5 t/m 8

WerkenmetZIEN!

Werken met LiB

PLG groep 1-2
PLG groep 3-4
PLG groep 5 t/m 8

Werken metZIEN!

Werken met LiB

PLGgroep 1-2
PLG groep 3-4
PLG groep 5 t/m 8

3.4 hlet niveau van de lessen is afgestemd
op het te bereiken eindniveau

Opstart werken in PLG's
PLGgroep 1-2
PLG groep 3-4
PLG groep 5 t/m 8

PLG Rekenen
PLG Taal - Lezen
PLG Verbonden onderwijs

PLGgroep 1-2
PLG groep 3-4
PLG groep 5 t/m 8

PLG Rekenen
PLG Taal - Lezen
PLG Verbonden onderwijs

PLGgroep 1-2
PLG groep 3-4
PLG groep 5 Vm 8

PLG Rekenen
PLG Taal - Lezen
PLG Verbonden onderwijs

PLG groep 1-2
PLG groep 3-4
PLG groep 5 t/m 8

PLG Rekenen
PLG Taal - Lezen
PLG Verbonden onderwijs
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Onderzoekskader 2021 primair onderwijs
Bijlage 1 Inspectiekader - samenvatting

Oe wei/e^ersld

PLG Meer- & hoogbeg.
PLG ICT

PLG Meer- & hoogbeg.
PLG ICT

PLG Meer- & hoogbeg.
PLG ICT

PLG Meer- & hoogbeg.
PLG ICT

3.5 Er is sprake van een stimulerend
leerklimaat

Borgen huidige aanpak

3.6 De uitleg en opdrachten zijn duidelijk
en geschikt om het doe] van de les te
bereiken

Nieuwe methode TL en
BL: Atlantis

Aanpassen
studievaardigheden groep
8: Blits

Borgen huidige aanpak Nieuwe methode taal

3.7 De aanpak van de les is efficient en
afgestemd op de onderwijsbehoeften
van leerlingen

Opstart werken in PLG's
PLG groep 1-2
PLG groep 3-4
PLG groep 5 Vm 8

PLG Rekenen
PLG Taal - Lezen
PLG Verbonden onderwijs
PLG Meer- & hoogbeg.
PLG ICT

Collegiate consultatie

Scholing Leerling in Beeld

PLGgroep 1-2
PLG groep 3-4
PLG groep 5 t/m 8

PLG Rekenen
PLG Taal - Lezen
PLG Verbonden onderwijs
PLG Meer- & hoogbeg.
PLG ICT

Collegiale consultatie

Werken met LiB

PLG groep 1-2
PLG groep 3-4
PLG groep 5 t/m 8

PLG Rekenen
PLG Taal - Lezen
PLG Verbonden onderwijs
PLG Meer- & hoogbeg.
PLG ICT

Collegiale consultatie

Werken met LiB

PLG groep 1-2
PLG groep 3^1
PLGgroep 5 t/m 8

PLG Rekenen
PLG Taal - Lezen
PLG Verbonden onderwijs
PLG Meer- & hoogbeg.
PLG ICT

Collegiale consultatie

Werken met LiB
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Onderzoekskader 2021 primair onderwijs
Bijlage 1 Inspectiekader - samenvatting

OP4
Onderwijstijd

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

4.1 De onderwijstijden van de sshBOl
voldoen aan de wettelijke
verplichtingen

Botgen huidigeaanpak

4.2 De onderwijsactiviteiten worden
uitgevoerd onder
verantwoordelijkheid van
bevoegde leraren

Start traject
opleidingsschool om
voldoende leerkrachten te
behouden/ op te leiden.

Scholing traject
opleidingsschool

4.3 De school heeft beleid om
ongeoorloofd schoolverzuim en
voortijdig schoolveriaten tegen te
gaan

Borgen huidige aanpak

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

Indien noodzakelijk
stappenplan
Onderwijsinspectie
hanteren.
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Onderzoekskader 2021 primair onderwijs
Bijlage 1 Inspectiekader - samenvatting

Oe wei/eriver

6

OP6
Afsluiting

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

6,1 Deschool heefteen procedure
voor de verwijzing naar het
voortgezet onderwijs en voert
deze uit

Borgen huidige aanpak

6.2 Alle leerlingen (behoudens
wettelijke voorschriften) van
groep 8 maken een eindtoets

Borgen huidige aanpak

6.3 Als de uitslag van de eindtoets
hoger is dan het schooladvies
neemt de school het advies in
heroverweging

Borgen huidige aanpak

6.4 De school informeert bij de
afsluiting van de school de
ouders over de vorderingen en
de informatie die aan de
ontvangende school verstrekt
wordt

Borgen huidige aanpak
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Onderzoekskader 2021 primair onderwijs
Bijlage 1 Inspectiekader - samenvatting

VSK1
Veiligheid

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

1.1 De schoolzorgtvoorde sociale,
fysieke en psychische veiligheid
van de leeriingen gedurende de
schooldag

Borgen huidige aanpak

1.2 Deveiligheid en hetwelbevinden
van leerlingen wordtjaarlijks
gemonitord met een
gestandaardiseerd instrument

Training ZIEN! WerkenmetZIEN! Werken metZIEN! WerkenmetZIEN!

1.3 Uit metingen onder leerlingen blijkt
dat de veiligheid en welbevinden
van leeriingen niet door
handelingen van anderen wordt
aangetast

Training ZIEN!
+ Borgen huidige aanpak
(WMK - Sociogrammen -
Groepsgeluk- Kwink)

Werken metZIEN! Werken metZIEN! WerkenmetZIEN!

1.4 Deschool heeftveiligheidsbeleid
beschreven

Borgen huidige aanpak

1.5 De school voorkomt zoveel als
mogelijk en treedt op tegen pesten,
agressie, geweld en uitingen die in
strijd zijn met de basiswaarden van
de democratische rechtsstaat

Borgen huidige aanpak

1.6 De school heeft een persoon
aangesteld die aanspreekpunt is in
geval van pesten

Pestcoordinator&
Vertrouwenspersoon
meer in beeld door
posters in de school.

1.7 De school heeft en hanteert de
meldcode hluiselijk geweld en
kindermishandeling

Investeren in
kwaliteitsverbetering
werkwijze Veilig Thuis

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

Borgen huidigeaanpak
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Onderzoekskader 2021 primair onderwijs
Bijlage 1 Inspectiekader - samenvatting

VSK2
Schoolklimaat

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

2.1 De school is een oefenplaats voor
sociale en maatschappelijke
competenties

Internationalisering
d.m.v. accreditatie
Erasmus +

Borgen afstemming
sociale partners rondom
Weijerpark.

Uitvoering
Internationalisering &
koppeling met
burgerschap en
verbonden onderwijs

Uitvoering
Internationalisering &
koppeling met
burgerschap en
verbonden onderwijs

Uitvoering
Internationalisering &
koppeling met
burgerschap en
verbonden onderwijs

2.2 De school stemt de aanpak en het
aanbod m.b.t. deze competentles
af op de kenmerken van de
leerlingenpopulatie en de
leefwereld van de leerlingen

Training ZIEN!

Scholing Leerling in Beeld

WerkenmetZIEN!

Werken met LiB

WerkenmetZIEN!

Werken met LiB

WerkenmetZIEN!

Werken met LiB

2.3 Het schoolklimaat is in
overeenstemming met de
basiswaarden van de
democratische rechtsstaat en de
pluriforme samenleving

Internationalisering
d.m.v. accreditatie
Erasmus +

Uitbreiden afstemming
leerlingenraad

Uitvoering
Internationalisering &
koppeling met
burgerschap en
verbonden onderwijs

Uitvoering
Internationalisering &
koppeling met
burgerschap en
verbonden onderwijs

Uitvoering
Internationalisering &
koppeling met
burgerschap en
verbonden onderwijs
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OR1
Resultaten

2022-2023 2023.2024 2024-2025 2025-2026

1 Deeindresultaten opde
kemvakken Nederlandse taa[ en
Rekenen/wiskunde liggen op het
niveau dat op grond van de
kenmerken van de
leerlingenpopulatie mag worden
verwacht

Herijken van schooleigen
ambities

Werken aan schooleigen
ambities

Werken aan schooleigen
ambities

Werken aan schooleigen
ambities
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OR2
Sociale en maatschappelijke
competenties

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

2.1 De school stelt doelen ten aanzien
van sociale en maatschappelijke
competentles

Internationalisering
d.m.v. accreditatie
Erasmus +

Uitvoering
Internationalisering &
koppeling met
burgerschap en
verbonden onderwijs

Uih/oering
Internationalisering &
koppeling met
burgerschap en
verbonden onderwijs

Uitvoering
Internationalisering &
koppeling met
burgerschap en
verbonden onderwijs

2.2 De school heeft onderbouwd welke
resultaten ze op dit gebied wil
bereiken

Omschrijven van doelen
i.p.v. activiteiten
(Handelen op strategisch
niveau i.p.v. operationeel
niveau)
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SKA1
Visie, ambities en doelen

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

1.1 De school heeft een gedragen visie,
ambities en doelen gericht op goed
onderwijs

Opstart werken in PLG's
PLG groep 1-2
PLG groep 3-4
PLG groep 5 Vm 8

PLGgroep 1-2
PLG groep 3-4
PLG groep 5 Vm 8

PLG groep 1-2
PLG groep 3-4
PLG groep 5 t/m 8

PLGgroep 1-2
PLG groep 3-4
PLG groep 5 t/m 8

1.2 De schoolleiding heeft een stelsel
van kwaliteitszorg beschreven in
het schoolplan

Borgen huidige aanpak

1.3 De schoolleiding sluit met de visie,
ambities en doelen aan op de
doelen van het bestuur en de
kenmerken van de
leerlingenpopulatie

Borgen huidige aanpak

1.4 De school bevordert gelijke kansen
voor leerlingen

Gebruik maken van
kennis van experts:
PLG Meer- &
hoogbegaafdheid
WE traject
NPO
Samenwerkingsverband

1.5 De schoolleiding richtde
voorwaarden in om de
onderwijskundige ambities en
doelen te kunnen bereiken

Opstart werken in PLG's
PLGgroep 1-2
PLG groep 3-4
PLG groep 5 Vm 8

Coltegiale consultatie

PLG groep 1-2
PLG groep 3-4
PLG groep 5 t/m 8

Collegiale consultatie

PLGgroep 1-2
PLG groep 3-4
PLG groep 5 t/m 8

Collegiale consultatie

PLGgroep 1-2
PLG groep 3-4
PLG groep 5 t/m 8

Collegiale consultatie
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SKA2
Uitvoering en kwaliteitscultuur

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

2.1 De school realiseert de doelen
voor goed onderwijs, die
voortkomen uit de visie en ambities

Opstart werken in PLG's
PLGgroep 1-2
PLG groep 3-4
PLG groep 5 Vm 8

PLG Rekenen
PLG Taal - Lezen
PLG Verbonden onderwijs
PLG Meer- & hoogbeg.
PLG ICT

PLG groep 1-2
PLG groep 3-4
PLG groep 5 t/m 8

PLG Rekenen
PLG Taal - Lezen
PLG Verbonden onderwijs
PLG Meer- & hoogbeg.
PLG ICT

PLGgroep 1-2
PLG groep 3-4
PLG groep 5 t/m 8

PLG Rekenen
PLG Taal - Lezen
PLG Verbonden onderwijs
PLG Meer- & hoogbeg.
PLG ICT

PLGgroep 1-2
PLG groep 3-4
PLG groep 5 t/m 8

PLG Rekenen
PLG Taal - Lezen
PLG Verbonden
onderwijs
PLG Meer- & hoogbeg.
PLG ICT

2.2 Het personeelsbeleid is
beschreven in het schoolplan

Bewust rekening houden
met groei in samenhang
met afvloeiing &
personeelsbestand

2.3 De schoolleiding toont
onderwijskundig leiderschap en
zorgt voor gerichte inzet van
middelen

Opstart werken met
CPLG'S

Gericht inzetten van
staffunctionarissen om
meete denken m.b.t.
groei op korte en lange
termljn.

CPLG CPLG CPLG

2.4 De school geeft uitvoering aan het
schoolondersteuningsprofiel

Scholing Leerling en
Beeld

Werken met LiB Werken met LiB Werken met LiB
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SKA3
Evaluatie, verantavoording &
Dialoog

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

3.1 Deschoolleiding monitort,
evalueert, analyseert en beoordeelt
in hoeverre de doelen en het beleid
worden gerealiseerd

hlerijken van schooleigen
doelen

Werken aan schooleigen
doelen

Werken aan schooleigen
doelen

Werken aan schooleigen
doelen

3.2 De schoolleiding haalt intern en
extern informatie op over de
uitvoering en resultaten van het
onderwijs

Herijken van schooleigen
doelen middels reeds
verzamelde data.

Werken aan schooleigen
doelen

Werken aan schooleigen
doelen

Werken aan schooleigen
doelen

3.3 De school heeft zicht op het
vervolgsucces van de leerlingen

Borging NRO en
samenwerking met VO
scholen.

3.4 De schoolleiding organiseert
tegenspraak

Werken binnen de school
middels gedachtegoed
van Jitske Kramer- Deep
Democracy.

Ouderparticipatie
3.5 De school informeert

belanghebbenden (in de
schoolgids) jaariijks over de
doelen, de werkwijze en de
resultaten

Borgen huidige aanpak.

3.6 De school gebruikt de uitkomsten
van de evaluatie in het (verbeter)
beleid om de sturing te verbeteren

Herijken van schooleigen
doelen

Werken aan schooleigen
doelen

Werken aan schooleigen
doelen

Werken aan schooleigen
doelen




