
Vierjarenplan schoolplan 22-26 

1. Kwaliteitscultuur; een cultuur van continu verbeteren waarbij ieder kind leert.  
We leren doelgericht van en met elkaar en verbeteren ons onderwijs vanuit een intensieve samenwerking en een eenduidig cyclisch proces, waarbij de kwaliteit van 
onderwijs centraal staat.  
Onze focus ligt expliciet op: 

o Professionaliseren 
o Opbrengst gericht passend onderwijs 
o Continu verbeteren 

 

Professionaliseren 
Onze focus ligt op het versterken van de professionele leergemeenschap vanuit gespreid leiderschap. 
 

Gewenste resultaat 
We verzorgen een opbrengstgericht en betekenisvol aanbod van kennis en vaardigheden in studiebijeenkomsten en leerteams. 
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• We verzorgen een opbrengstgericht en betekenisvol 
aanbod van kennis en vaardigheden in 
studiebijeenkomsten en leerteams. 

KLEIN KLEIN MONITOREN +BORGEN MONITOREN +BORGEN 

• We zetten in op eigenaarschap en 
taakverantwoordelijkheid 

GROOT GROOT KLEIN MONITOREN +BORGEN 

• We zetten structureel en situationeel in op 
klassenbezoeken, ontwikkelgesprekken, collegiale 
consultaties en professionele dialoog: 

KLEIN KLEIN MONITOREN +BORGEN MONITOREN +BORGEN 

 

Gewenst resultaat 
We hebben een gezamenlijke visie op onderwijs aan het jonge kind geformuleerd. 

 

• We ontwikkelen een gezamenlijke visie waarbij er 
aandacht is voor zowel pedagogische als didactische 
ondersteuningsbehoefte van het jonge kind.  

KLEIN KLEIN MONITOREN +BORGEN MONITOREN +BORGEN 

  



Opbrengst gericht passend onderwijs 
Onze focus ligt op het versterken van een eenduidig cyclisch proces met zicht op ontwikkeling van elk kind. 
 

Gewenst resultaat 
Het cyclisch proces van data-duiden-doelen-doen is geoptimaliseerd. 
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• We monitoren en borgen het cyclische proces van 
data-duiden-doelen-doen.  

MONITOREN +BORGEN MONITOREN +BORGEN MONITOREN +BORGEN MONITOREN +BORGEN 

• We implementeren Leerling in Beeld GROOT GROOT KLEIN KLEIN 

• We maken een keuze in het observatie- en 
registratiesysteem voor de groepen 1-2. 

KLEIN KLEIN OF GROOT KLEIN OF GROOT MONITOREN +BORGEN 

 

Continu verbeteren 
Onze focus ligt op het zichtbaar maken van de ontwikkeling. 
 

Gewenst resultaat 
In het handelen van de leerkracht zien we een eenduidige aanpak t.a.v. continu verbeteren. 
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• We monitoren en borgen de eenduidige aanpak 
t.a.v. continu verbeteren. 

MONITOREN +BORGEN MONITOREN +BORGEN MONITOREN +BORGEN MONITOREN +BORGEN 

• We stellen ontwikkeldoelen op en maken het 
visueel zichtbaar op de databorden voor team en 
in de klassen. 

 KLEIN KLEIN MONITOREN +BORGEN 

• We passen de PDCA-cyclus in de klas en in het 
team zichtbaar toe bij interventies begrijpend 
lezen. 

 GROOT GROOT KLEIN 

• We maken gebruik van een leerlingrapport 
gecombineerd met een portfolio. 

 KLEIN GROOT KLEIN 

 

  



2. Didactisch handelen; optimale basiskennis en -vaardigheden voor alle leerlingen 

We realiseren ambitieuze resultaten voor taal, rekenen, lezen en wereldoriëntatie.  

Onze focus ligt expliciet op:  

o Rekenen. 

o Taalverzorging, Woordenschat, Begrijpend lezen en Leesplezier. 

Rekenen 
Onze focus ligt op onderwijsbehoefte in beeld brengen en zicht op ontwikkeling. 
De prioriteit is automatiseren en memoriseren. We prioriteren binnen het automatiseren op onderwijsbehoefte en zicht op ontwikkeling. 
 

Gewenst resultaat 
We streven ernaar dat 100% van de leerlingen met een 1F* niveau en 60% met een 1S niveau voor rekenen na groep 8 de school verlaten. 
 
*Pro uitstroomleerling behaalt dit op geconcretiseerde deelgebieden. 
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• We realiseren ambitieuze resultaten GROOT GROOT GROOT KLEIN 

• We geven de professionele dialoog over 
automatiseren, passend bij de 
onderwijsbehoeften, een plek in de gehele route 
van de kwaliteitscultuur (professionaliseren, 
continu verbeteren en opbrengst gericht en 
handelingsgericht werken)  
 

GROOT GROOT GROOT KLEIN 

• De doorgaande lijn van groep 1-2 naar 3 is 
aangescherpt. 

KLEIN MONITOREN +BORGEN MONITOREN +BORGEN MONITOREN +BORGEN 

• De expliciete directe instructie bij rekenen 
monitoren en borgen. 

MONITOREN +BORGEN MONITOREN +BORGEN MONITOREN +BORGEN MONITOREN +BORGEN 

 

 

  



Taal / begrijpend lezen / luisteren / kijken 
Onze focus ligt op onderwijsbehoefte in beeld brengen en zicht op ontwikkeling.  
De prioriteit is Spelling, Woordenschat, Begrijpend lezen en Leesplezier. We prioriteren binnen het geheel van taal leesmotivatie en zicht op  
ontwikkeling en onderwijsbehoefte. 
 

Gewenst resultaat 
De cyclus van opbrengst gericht werken met een beredeneerd aanbod is versterkt. 
We streven ernaar dat 100%* van de leerlingen met een 1F niveau en 83% met een 2F niveau begrijpend lezen en 70% met een 2F niveau taalverzorging na groep 8 de 
school verlaten. 
*Pro uitstroomleerling behaalt dit op geconcretiseerde deelgebieden. 
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• We realiseren ambitieuze resultaten. GROOT GROOT GROOT KLEIN 

• We vergroten de kennis en vaardigheden van 
woordenschat-, spelling- en begrijpend 
leesonderwijs. 

GROOT GROOT GROOT GROOT 

• We onderzoeken de wijze waarop we begrijpend 
lezen (luisteren/kijken) naast woordenschat en 
technisch lezen kunnen versterken.  

- GROOT KLEIN KLEIN 

• We versterken het beredeneerde aanbod voor het 
vergroten van het leesplezier en maken daarover 
teamafspraken. 

KLEIN MONITOREN +BORGEN   

• We scherpen de doorgaande lijn van groep 1-2 
naar 3 aan. 

KLEIN MONITOREN +BORGEN MONITOREN +BORGEN MONITOREN +BORGEN 

 

  



 

3. Wereldburgerschap; wereldwijze, creatieve en ondernemende leerlingen 

We optimaliseren de focus op leren, leven en samenleven in een veilig schoolklimaat waarbij we specifiek inzetten op kennis van de wereld, burgerschap, 
bewegingsonderwijs en kunst en cultuur. Onze focus ligt daarbij op: 

o Wereldoriëntatie en burgerschap 

o Kunst en cultuur 

o ICT, wetenschap en techniek 

o Gezonde en veilige school 

o Sociale emotioneel leren en sociale veiligheid en welbevinden 

Wereldoriëntatie en burgerschap 
Onze focus ligt op het versterken van de kennis van de wereld met behulp van betekenisvolle wereldoriëntatie.  
De prioriteit is de doorgaande lijn van kennis van de wereld, woordenschat en onderzoeksvaardigheden. 
 

Gewenst resultaat 
We hebben wereldburgerschap betekenisvol verbonden in ons curriculum: 

o We hebben wereldoriëntatie en burgerschap betekenisvol verbonden met begrijpend lezen, taal en woordenschat. 
o We monitoren en borgen BLINK en betrekken ouders en externen als educatief partner bij deze werkwijze. 
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• We werken vanuit een eenduidige aanpak en 
betrekken ouders en externen als educatief 
partner bij deze werkwijze. 

 

KLEIN MONITOREN +BORGEN MONITOREN +BORGEN MONITOREN +BORGEN 

• We verbinden wereldburgerschap betekenisvol 
met begrijpend lezen, taal en woordenschat. 

 GROOT GROOT GROOT 

 

 

  



Sociale emotioneel leren en sociale veiligheid en welbevinden 
Onze focus ligt op het versterken van een gestructureerde aanpak, waardoor iedere leerkracht, met ondersteuning van intern begeleider en  
Aandachtsfunctionaris de regie, het inzicht en overzicht heeft op het sociaal emotioneel leren van iedere groep en ieder kind. 
De prioriteit is monitoren en borgen van KWINK en de implementatie van Kindbegrip.  
 

Gewenst resultaat 
We hanteren een planmatig proces van signaleren, analyseren en handelen voor wat betreft sociaal emotioneel leren: 

o In het handelen van de leerkracht zien we een eenduidige aanpak van signaleren, analyseren en handelen. 
o We implementeren Kindbegrip. 
o We voeren het professionele dialoog op basis van data en duiden, doelen en doen, waardoor we volgens cyclisch proces continu verbeteren. 
o Er is per unit één aanpak geformuleerd om zelfsturing en uitgestelde aandacht te vergroten. 
o We monitoren en borgen KWINK en betrekken ouders en externen als educatief partner bij deze werkwijze. 
o In het handelen van de leerkracht en de school zien we een eenduidige aanpak van KWINK. 
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• We versterken het eenduidig cyclisch proces van 
signaleren, analyseren en handelen 

KLEIN MONITOREN +BORGEN MONITOREN +BORGEN MONITOREN +BORGEN 

• We implementeren Kindbegrip. GROOT KLEIN KLEIN MONITOREN +BORGEN 

• We formuleren per unit één aanpak om zelfsturing 
en uitgestelde aandacht te vergroten. 

- KLEIN GROOT GROOT 

• De cyclus voor sociale veiligheid en welbevinden is 
geüpdatet en bijstelling staat beschreven in een 
kwaliteitskaart. 

KLEIN MONITOREN +BORGEN MONITOREN +BORGEN MONITOREN +BORGEN 

• We monitoren en borgen KWINK en betrekken 
ouders als educatief partner bij deze werkwijze. 

KLEIN MONITOREN +BORGEN MONITOREN +BORGEN MONITOREN +BORGEN 

  



Kunst en cultuur 
Onze focus ligt op het versterken van de kwaliteit van cultuureducatie; het versterken van de creativiteit, het kritisch denken en ondernemend  
zijn, zodat onze kinderen na opgedane kennis op onderzoek uit gaan en oplossingen bedenken. 
Dit doen we vanuit een intensieve samenwerking tussen onderwijs en de culturele sector, waardoor kunst een professionele vaste plek krijgt  
in ons curriculum.  
 

Gewenst resultaat 
Vanuit een intensieve samenwerking tussen onderwijs en de culturele sector, heeft kunst een professionele vaste plek in ons curriculum. Dit zien we door: 
o Elk kind op De Regenboog krijgt kunstlessen van kunstvakdocenten; 
o We hebben Kunst en Cultuur betekenisvol verbonden met wereldoriëntatie en burgerschap; 
o Elk kind van De Regenboog krijgt de kans om na school verder op ontdekking te gaan in de wereld van de kunsten; 
o Het beredeneerde aanbod voor kunst en cultuur is vastgelegd in een kwaliteitskaart en wordt gemonitord en geborgd. 
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• Elk kind op De Regenboog krijgt kunstlessen van 
kunstvakdocent. 

KLEIN KLEIN MONITOREN +BORGEN MONITOREN +BORGEN 

• We verbinden Kunst en Cultuur betekenisvol met 
wereldoriëntatie en burgerschap. 

KLEIN KLEIN MONITOREN +BORGEN MONITOREN +BORGEN 

• Elk kind van De Regenboog krijgt de kans om na 
schooltijd verder op ontdekking te gaan in de 
wereld van de kunsten; 

MONITOREN +BORGEN MONITOREN +BORGEN MONITOREN +BORGEN MONITOREN +BORGEN 

• We hebben het beredeneerde aanbod vastgelegd 
in een kwaliteitskaart. 

- KLEIN MONITOREN +BORGEN MONITOREN +BORGEN 

• Het beredeneerde aanbod wordt gemonitord en 
geborgd. 

- KLEIN MONITOREN +BORGEN MONITOREN +BORGEN 

 

 

  



ICT, wetenschap en techniek 
Onze focus ligt op het versterken van de creativiteit, het kritisch denken en ondernemend zijn, zodat onze kinderen na opgedane kennis op  
onderzoek uitgaan en oplossingen bedenken.  
De focus ligt op digitale geletterdheid en mediawijsheid. 

Gewenst resultaat 
o We verbinden ICT, wetenschap en techniek op een betekenisvolle manier met wereldoriëntatie en burgerschap. 
o We vergroten de digitale geletterdheid van leerlingen op het gebied van mediawijsheid. 
o We leren de leerlingen hoe zij digitale informatie kunnen verzamelen, filteren en weergeven via onderzoek bij Blink. 
o We leren de leerlingen stapsgewijs redeneren d.m.v. programmeren. 
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• We verbinden ICT, wetenschap en techniek op een 
betekenisvolle manier met wereldoriëntatie en 
burgerschap. 

- GROOT GROOT GROOT 

• We vergroten de digitale geletterdheid van 
leerlingen op het gebied digitaal toetsen en 
mediawijsheid. 

KLEIN MONITOREN +BORGEN MONITOREN +BORGEN MONITOREN +BORGEN 

• We leren de leerlingen hoe zij digitale informatie 
kunnen verzamelen, filteren en weergeven via 
onderzoek bij Blink. 

- GROOT GROOT GROOT 

 



                                                                                                                                           

Gezondheid 
Onze focus ligt op het monitoren en borgen van de bestaande regels en routines bij: 

o Bewegingsonderwijs 
o Preventiewerk en BHV 
o Verkeer 

 
De prioriteit is het versterken van de kwaliteit van bewegingsonderwijs en het borgen van de veiligheid in en rond de school. 
 

Gewenst resultaat 
o We werken bij de bewegingslessen in de groepen 3 t/m 8 met een beredeneerd aanbod vanuit de leerlijnen. 
o We onderzoeken of Beweegbaas een werkbaar en goed volgsysteem is om de motorische ontwikkeling van de kinderen te volgen.  
o Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over de taak en rol van de groepsleerkracht tijdens de beweeglessen. 
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• We werken bij de beweeglessen in de groepen 3 
t/m 8 met een beredeneerd aanbod vanuit de 
leerlijnen. 

 

KLEIN MONITOREN +BORGEN MONITOREN +BORGEN MONITOREN +BORGEN 

• We onderzoeken of Beweegbaas een werkbaar en 
goed volgsysteem is om de motorische 
ontwikkeling van de kinderen te kunnen volgen. 

KLEIN KLEIN of GROOT KLEIN of GROOT KLEIN of GROOT 

• Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over de taak 
en rol van de groepsleerkracht tijdens de 
beweeglessen.   

KLEIN MONITOREN +BORGEN MONITOREN +BORGEN MONITOREN +BORGEN 

 

 


